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Onsoz 

Muhakkak ki hamd Allah'adir. O'na hamd eder, 
O'ndan yardim ve bagislanma dileriz. Nefislerimizin 
§errinden ve kotli amellerimizden Allah'a sigininz. 
Allah kimi hidayete erdirirse onu saptiracak yoktur. 
Kimi de saptirirsa onu hidayete erdirecek yoktur. 
§ehadet ederim ki Allah'tan baska ilah yoktur. O, 
tektir ve ortagi yoktur. Ve sehadet ederim ki, 
Muhammed O'nun kulu ve rasuludur. Allah O'na 
salat ve cokga selam eylesin. 

Rasullerin gelmesinden sonra insanlann Allah'a 
karsi one surebilecekleri hicbir huccetlerinin olma- 
masi icin Allah, alemlere rasullerini gondermi§tir. 
Hidayet ve rahmet olarak, nur ve sjfa olarak kitapla- 
nni indirmi§tir. Gecmi§te peygamberler sadece 
kendi kavimlerine gonderilir, kendilerine indirilen ki- 
taplan ezberletirlerdi. Bu nedenle, kitaplan hafiza- 
lardan silindi. §eriatlari degi§tirildi ve tahrif edildi. 
Qunku o, belirli bir ummete belirli bir sure igin indi- 
rilmisti. 

Sonra Allah, peygamberi Muhammed sallallahu 
aleyhi ve sellem'i rasullerin ve nebilerin sonuncusu 
yapmak uzere segti. Allah Teala §6yle buyurur: 
(Muhammed sizin adamlannizdan birinin babasi 
degildir.  Fakat o, Allah'in Rasulii ve peygam- 
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berlerin sonuncusudur) O'na indirilmis. en hayirh 
kitabi, Kur'an-i Kerim'i ikram etti ve o kitabin 
korunmasini ustlendi. Onun korunmasini insanlara 
birakmadi. Allah Teala soyle buyurur: (§iiphe yok 
ki o zikri (Kur'an-i Kerim'i) biz indirdik, onu 
koruyacak olan da biziz.)2 Muhammed sallallahu 
aleyhi ve sellem'in seriatim, Kiyamet'in kopmasina 
kadar kalici kildi. O'nun seriatmin kalici olmasinin 
gereklerinden birinin de o seriata iman etmek, ona 
davet etmek ve bu davet sirasinda karsilasjlan 
zorluklara sabretmek oldugunu acikladi. 
Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in metodu ve 
kendisine uyanlann O'ndan sonra uyguladiklan 
metot, Allah'a basiret ile davet etmekti. Allah Teala 
bu metodu aciklayarak §6yle buyurur: (De ki: "iste 
bu, benim yolumdur. Ben, Allah'a bir basiret 
iizere davet ediyorum; ben de bana uyanlar da. 
Allah'i noksanliklardan tenzih ederim. Ben miis- 
riklerden degilim)3 O'na, Allah yolunda sabretmeyi 
emretti. §dyle buyurur: (Peygamberlerden biiyiik 

1 33/el-Ahzab/40 Bu, Allah'm Muhammed sallallahu 
aleyhi ve sellem'e indirdigi Kur'an-i Kerim'den bir ayettir. 
Bu kitabimda, Kur'an-i Kerim'den bir gok ayet yer 
almaktadir. Bunlar gogunlukla, "Allah Teala soyle 
buyurur" ifadesiyle belirtilmektedir. Bu kitabin ilerleyen 
sayfalannda Kur'an-i Kerim ile ilgili kisa bir tamtim 
bulabilirsiniz. 
2 15/el-Hicr/9 
3 13/Yusuf/108 
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azim sahiplerinin sabrettigi gibi sen de sabret)4 

Ve soyle buyurur: (Ey iman edenler! Sabredin, 
(dusman karsismda) sebat gosterin, (cihad igin) 
hazirlikli ve uyanik bulunun. Allah'tan korkun ki, 
kurtulusa eresiniz)5 Bu yuce ilahi metoda uyarak, 
Allah'in Kitabi'mn isigiyla ve Rasulu sallallahu 
aleyhi ve sellem'in sunnetinin rehberligiyle Allah'in 
yoluna davet etmek icin bu kitabi yazdim. Bu ki- 
tapta, kisaca kainatin yaratilisini, insanin yaratilisini 
ve sereflendirilmesini, rasullerin gbnderilmesini ve 
gecmis dinlerin hallerini acikladim. Sonra, anlami ve 
esaslan ile islam'i tamttim. Hidayeti dileyene hida- 
yetin delillerini gosterdim. Kurtulu§u isteyene kurtu- 
lu§un yolunu agikladim. Nebilerin, rasullerin ve salih 
insanlarm izinden yurumek isteyenlere i§te onlann 
yolu. Onlardan yuz geviren de kendini bilmez bir se- 
kilde davranmis ve sapikhk yoluna koyulmustur. 

§uphesiz her dinin mensuplan insanlan o dine 
cagirir. Dogrunun onda olduguna ve digerlerinde 
olmadigina inanirlar. Her inancin mensuplan; in- 
sanlan, inanglannin kurucusuna uymaya ve o yolun 
liderini yuceltmeye gaginrlar. 

Musluman ise kendi yoluna tabi olmaya davet 
etmez. Qunku Musluman'in kendine has bir yolu 
yoktur. Onun dini, Allah'in kendisi icin razi oldugu 
dindir. Allah Teala soyle buyurur: (§uphesiz Allah 

4 46/el-Ahkaf/35 
5 3/AI-i lmran/200 
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katinda din islam'dir)6 Hicbir insanin yuceltilme- 
sine davet etmez. insanlarm hepsi Allah'in dininde 
esittir ve aralannda takvadan (Allah korkusundan) 
baska bir fark yoktur. Bilakis insanlan Rablerinin 
yoluna koyulmaya, rasullerine iman etmeye, 
rasullerinin sonuncusu Muhammed sallallahu aleyhi 
ve sellem'e indirdigi ve turn insanlara teblig etmesini 
emrettigi seriata uymaya caginr. 

Bu nedenle, Allah'in razi oldugu ve rasullerinin 
sonuncusuna indirdigi dine davet amaciyla; dogruyu 
bulmak isteyene yol gostermek ve mutlulugu iste- 
yene rehberlik etmek igin bu kitabi yazdim. Allah'a 
yemin olsun ki, hie kimse gercek mutlulugu bu dinin 
disjnda bulamaz. Allah'i rabb olarak, Muhammed'i - 
sallallahu aleyhi ve sellem- peygamber olarak, is- 
lam'i da din olarak kabul edip iman etmeyenden 
baskasi huzuru bilemez. Gecmiste ve gunumuzde 
hidayete erip islam'a giren binlerce kimse, gercek 
hayati ancak islam'a girdikten sonra tanidiklanni ve 
mutlulugu sadece islam'in gblgesinde tattiklanni dile 
getirmistir. Qunku her insan mutlu olmayi ister, hu- 
zuru arar ve gercegi arastinr. Bu kitabi hazirladiktan 
sonra Allah'tan, bu galismami kendi rizasi igin halis 
kilmasini, Allah'in yoluna davet edici kilmasini ve 
onu kabul eylemesini dilerim. Onu, sahibine dunya 
ve ahirette fayda veren salih amellerden eylemesini 
dilerim. 

6 3/AI-i lmran/19 
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Kitabi, her hangi bir dilde basmak isteyene veya 
bir ba§ka dile gevirmek isteyene gevirecegi dile 
naklederken ilmi emanete uymasi, yapilan gali§ma- 
nm tekrarlanmamasi 've geviriden faydalanmak iQin 
bir nusha tarafima gondermesi kaydiyla izin veriyo- 
rum. 

Aynca; gerek kitabin Arapga asliyla, gerekse 
herhangi bir gevirisiyle ilgili bir mulahazasi veya ek- 
leyecegi olan herkesin a§agida zikredecegim adres 
kanaliyla mulahazasmi bana ulastirmasmi dilerim. 

Basjnda ve sonunda, gizli ve a§ikarda hamd 
Allah'adir. Dunya ve ahirette hamd O'nadir. Gokler 
ve yer dolusu, diledigi seyler dolusu hamd O'nadir. 
Allah; nebimiz Muhammed'e, ashabina, metodu 
uzere yuruyen ve yoluna koyulanlara Kiyamet'e ka- 
dar salat ve gokga selam eylesin. 

Yazar 

Dr. Muhammed b. Abdullah b. Salih es-Suheym 

Riyad 13/10/1420 hicri 
POBOX: 1032 Riyad 1342 
POBOX: 6249 Riyad 11442 

Bu kitabin gevirisi, 
islam? Davet ve Egitim Komitesi 
tarafindan gergeklestirilmistir. 

Medine-i Munevvere 
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Bu gidi§ nereye? 

insan buyudugu ve akletmeye basladigi zaman 
kafasina bir gok soru takilir: "Nereden geldim?" "Ni- 
gin geldim?" "Gidis nereye?" "Beni ve etrafimi saran 
bu kainati kim yaratti?" "Bu kainatin sahibi ve yone- 
ticisi kim?" Ve bunun gibi bir gok soru... 

insan bu sorulann cevabini kendi basina vere- 
mez. Modern ilim de yalniz basina bu sorulann ce- 
vabina ulasamaz. Qunku bu konular, dinin kapsa- 
mina giren konulardir. Bu nedenle bu konuda bir 
gok sey nakledilmis; konu etrafinda, insanm saskin- 
ligmi ve endisesini artiran gesitli hurafeler ve hika- 
yeler uydurulmustur. Bu konularla ilgili yeterli ce- 
vaplan ogrenmesi ancak Allah'in kendisini, bu ve 
benzeri konulara agiklayici bilgiler getiren dogru 
dine yoneltmesi ile mumkundur. Qunku bu konular, 
gaybi konulardir. Sadece sahih din gergege ve 
dogru sdze sahiptir. Qunku yalnizca o, Allah tarafin- 
dan nebilerine ve rasullerine vahyedilmistir. Bu ne- 
denle, insanm hak dine yonelmesi gerekir. §askinli- 
gmin gitmesi, suphelerinin ortadan kalkmasi ve 
dogru yol uzere olmasi igin o dini ogrenmesi ve ona 
iman etmesi gerekir. 

Bundan sonra okuyacagmiz sayfalarda sizi Al- 
lah'in dosdogru yoluna tabi olmaya davet ediyor; 
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acele etmeden ve onyargisiz du§unerek bakmaniz 
icin, bu dinin bazi delillerini gozlerinizin onune 
seriyorum. 

Allah'm Varligi ve Birligi, 
Rububiyyeti ve Uluhiyyeff 

insanlann bir gogu agag, ta§ ve insan gibi ya- 
ratilmi§ ve elle yapilmi§ ilahlara ibadet eder. Bu ne- 
denle Yahudiler ve mu§rikler Rasulullah sallallahu 
aleyhi ve sellem'e Allah'm sifatlanni ve O'nun neden 
oldugunu sorarlar. Allah Teala da §u ayetleri indirir: 
(De ki: "O Allah birdir. Allah, Samed'dir. Dogur- 
mami§tir ve dogurulmami§tir. O'nun higbir dengi 
yoktur.)7 Kullarma kendini tanitarak §6yle buyurur: 
(§iiphesiz ki Rabbiniz, gokleri ve yeri alti gunde 
yaratan, sonra Ar§'a Istiva eden; geceyi, 
durmadan kendisini kovalayan giinduze biirii- 
yup orten; giine§i, ayi ve yildizlan emrine boyun 
egmi§ durumda yaratan Allah'tir. Bilesiniz ki, ya- 
ratmak da emretmek de O'na mahsustur. Alem- 

* Daha geni§ bilgi igin bkz. El-Akidetu's Sahiha ve ma 
Yudaadduha / Abdulaziz b. Baz ve Akidetu Ehli's Sune 
ve'l Cemaa / Muhammed b. Salih el-Useymin 
7112/el-ihlas/1-4 
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lerin Rabbi Allah ne yiicedir!)8 Ve §6yle buyurur: 
(Gormekte oldugunuz gokleri direksiz olarak 
yukselten, sonra Ars'a istiva eden, giinesi ve ayi 
emrlne boyun egdiren Allah'dir. (Bunlann) her 
biri belirli bir vakte kadar akip gitmektedir. O; 
Rabbinize kavusacagmiza kesin olarak inanma- 
niz igin her isi diizenleyip ayetleri aciklamakta- 
dir. Yeri doseyen, onda sablt daglar ve irmaklar 
yaratan ve orada biitiin meyvelerden gifter gifter 
yaratan O'dur. Geceyl de gundiizun uzerlne O 
orter.) Ve ayetlerin devaminda §6yle buyurur: (Her 
disinin neye gebe kalacagim, rahimlerin neyi ek- 
sik neyi ziyade edecegini Allah bilir. O'nun ka- 
tinda her sey olgii iledir. O; gdriileni de goriil- 
meyeni de bilir, gok biiyiik ve yiiceler yiicesi- 
dir.)9 Yine §6yle buyurur: (De ki: "Goklerin ve ye- 
rin Rabbi kimdir?" De ki: "Allah'dir." O halde de 
ki: "O'nu birakip da kendilerine fayda ya da zarar 
verme giicune sahip olmayan dostlar mi edindi- 
niz?" De ki: "Korle goren bir olur mu hig? Ya da 
karanliklarla aydinlik e§it olur mu?" Yoksa 
O'nun yarattigi gibi yaratan ortaklar buldular da 
bu yaratma onlarca birbirine benzer mi go- 
riindii? De ki: "Her seyi yaratan Allah'dir. O; bir- 
dir, karsi durulamaz gug sahibidir.)10 Allah 
Subhanehu, delil olarak ayetlerini ortaya koyarak 

0 7/el-A'raf/54 
913/er-Ra'd/2-3, 8-9 
1013/er-Ra'd/16 
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§6yle buyurur: (Gece ve gunduz, giines ve ay 
O'nun ayetlerindendir. Eger Allah'a ibadet etmek 
istiyorsaniz, giinese de aya da secde etmeyin. 
Onian yaratan Allah'a secde edin. Eger insanlar 
buyiikliik taslarlarsa (bilsinler ki) Rabbinin ya- 
nmda bulunan (melekler) hi? usanmadan, gece 
gunduz O'nu tesbih ederler. Senin yeryuzunii 
kupkuru gormen de Allah'm ayetlerindendir. Biz 
onun iizerine suyu indirdigimiz zaman, harekete 
gecjp kabanr. Ona can veren, elbette oliileri de 
diriltir. O, her seye kadirdir.)11 Ve §6yle buyurur 
(O'nun ayetlerinden biri de; gokleri ve yeri ya- 
ratmasi, lisanlarmizm ve renklerinizin degisik 
olmasidir. §iiphesiz bunda bilenler icin dersler 
vardir. Gece olsun gunduz olsun uyumaniz da 
O'nun ayetlerindendir.)12 

Allah azze ve celle kendi nefsini guzellik ve mu- 
kemmellik sifatlanyla tanimlar. §6yle buyurur: (Al- 
lah... O'ndan baska ilah yoktur. Diridir. 
Kayyum'dur. O'nu ne bir uyuklama alir, ne de bir 
uyku. Goklerde ve yerde ne varsa hepsi yalniz 
O'nundur. O'nun izni olmaksizin nezdinde kirn 
sefaat edebilir? O, kullann yaptiklarmi ve yapa- 
caklanni bilir. O'nun ilminden, kendisinin diledi- 
ginden baska higbir seyi kavrayamazlar.)13 Ve 
§6yle buyurur: (O; giinahlan bagislayan, tevbeleri 

11 41/Fussilet/37-39 
12 30/er-R0m/22-23 
13 2/el-Bakara/255 
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kabul eden, azabi getin ve nimeti pek bol olandir. 
O'ndan baska ilah yoktur. Donus yalniz O'na- 
dir.)14 Yine soyle buyurur: (O Allah'dir ki O'ndan 
baska higbir ilah yoktur. O; mulkiin sahibidir, 
eksiklikten munezzehtir, selamet verendir, emni- 
yete kavusturandir, gozetip koruyandir, iistiin- 
diir, istedigini zorla yaptiran, biiyiiklukte esi ol- 
mayandir. Allah, musriklerin ortak kostuklan 
seylerden munezzehtir.)15 

I§te bu Rabb, kullanna kendisini tanitan, her 
§eye gucu yeten ve hikmet sahibi ilahtir. Ayetlerini 
delil ve §ahit olarak ortaya koymu§tur. Kendini, 
ilahligina ve rabb olmasina delalet eden mukem- 
mellik sifatlan ile tanimlamistir. Peygamberlerin §e- 
riatlan, aklin kabul etmeye zorladigi gergekler, ya- 
ratili§tan sahip olunan fitrat ve turn ummetler bu 
noktada birle§mi§tir. Bunlardan bir kismini a§agida 
agiklayacagim. Allah'm varhginin ve rabb olmasinin 
delilleri §unlardir: 

1- Bu kainatm ve igerisinde bulunan 
benzersiz varliklann yaratilmasi: 

Ey insan! Seni gepegevre saran bu yuce kainat 
goklerden, yildizlardan ve galaksilerden olu§makta- 
dir. Geni§ bir yeryuzu ve igerisinde; farkh farkli bit- 
kilerin ye§erdigi birbirine kom§u alanlar, her tur urun 

14 40/Gafir/el-Mu'min/ 3 
15 59/el-Ha§r/23 
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ve her canhnin erkek ve di§isinden bir gift... Bu kai- 
nat kendini yaratmadi. Mutlaka onun bir yaraticisi 
var. Qunku, kendini yaratmasi imkansiz! Oyleyse bu 
e§siz duzeni yaratan, onu bu guzellikte tamamlayan 
ve bakanlara bir i§aret kilan kim? Elbette gucune 
kar§i konulamayan, kendisinden ba§ka rabb ve 
kendisinden ba§ka ilah olmayan bir tek Allah... Allah 
Teala §6yle buyurur: (Acaba onlar herhangi bir 
yaratici olmadan mi yaratildilar? Yoksa kendileri 
mi yaraticidirlar? Yoksa gokterle yeri onlar mi 
yarattilar? Hayir! Onlar bir turlii anlayip inan- 
mazlar.)16 Bu iki ayet §u ug soruyu igerir: 

1- Higbir yaratici olmadan kendiliginden mi va- 
roldular? 

2- Kendilerini mi yarattilar? 
3- Gokleri ve yeri mi yarattilar? 
Kendiliginden   varolmadiklanna  ve   kendilerini 

yaratmadiklanna gore, gokleri ve yeri de yaratma- 
diklanna gore onlan yaratan, gokleri ve yeri yaratan 
bir yaraticmin varligini kabul etmek kaginilmaz olur. 
O yaratici da, tek ve kar§i konulamaz gug sahibi 
olan Allah'tir. 

2- Fitrat: 

Mahlukat; dogu§tan, yaraticiyi kabullenme duy- 
gusuyla yaratilmistir. Bu her §eyden daha bnemli ve 
daha buyuktur. Bu olay, matematiksel ilimlerin ilke- 

16 52/et-T0r/35-36 
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lerinden daha kuvvetli bir §ekilde fitrata yerle§mi§tir. 
Fitrati bozulan ve kabullenmesine engel olacak du- 
rumlara ugrayanlarm di§inda hig kimseye isbati igin 
delil sunulmasina gerek yoktur.17 Allah Teala soyle 
buyurur: (Allah'in insanlan iizerinde yarattigi fit- 
rat... Allah'm yaratisinda degisme yoktur. Dos- 
dogru din i§te budur.)18 Rasulullah sallallahu 
aleyhi ve sellem de soyle buyurur: "Her dogan fitrat 
uzere dogar. Anne- babasi onu Yahudile§tirir, 
Hiristiyanlastinr veya Mecusile§tirir. Nitekim 
hayvanin, derli toplu bir hayvan dogurdugu gibi. Bu 
hayvanda hig bir kesik aza goruyor musunuz?"19 Ve 
yine §6yle buyurur: "Rabbim, bugun bana ogrettigi 
§eylerden bilmediklerinizi size ogretmemi emretti. 
(Ve buyurdu ki): "Benim bir kula verdigim bir mal 
helaldir. Ben butun kullanmi hanif20 olarak yarattim. 
Ancak §eytanlar onlara gelip, dinlerinden alip 
goturduler, kendilerine helal kildigim §eyleri haram 
kildilar. Kendisine bir gug vermedigim §eyi bana §irk 
ko§malanni emrettiler."21 

17 Bkz. Mecmuu'l Fetava / ibni Teymiyye 1/47-49, 73 
18 30/er-Rum/30 
19 Buhari; Kitabu'l Kader, Bab no: 3 ve Muslim; Kitabu'l 
Kader, Hadis no: 2658 
20 Hak din ve dogru inang uzere olan. (Qev.) 
21 Ahmed; Musned (4/162) ve Muslim; Kitabu'l Cenne ve 
Sifati Naimiha ve Ehliha, Hadis no: 2865 
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3- Ummetlerin icmasi: 

Gecmiste ve gunumuzde butun ummetler, bu 
kainatin bir yaraticisi oldugunda birlesmistir. O ya- 
ratici Alemlerin Rabbi Allah'tir. Goklerin ve yerin ya- 
raticisidir. Hukumranligmda ortagi olmadigi gibi ya- 
ratmasinda da ortagi yoktur. 

Gecmis ummetlerin hig birinden ilahlarimn ya- 
ratmada Allah'a ortak olduguna inandiklan nakle- 
dilmemi§tir. Bilakis; Allah'in, kendilerinin yaraticisi 
ve ilahlarimn yaraticisi olduguna, O'ndan baska ya- 
ratici ve nzik verici olmadigina, fayda ve zarann 
O'nun elinde bulunduguna inaniyorlardi.22 Allah 
Teala, musriklerin Allah'in rububiyyetini kabul ettik- 
lerini bildirerek soyle buyurur: (Eger onlara "Gdk- 
leri ve yeri yaratan, giinesi ve ayi buyrugu al- 
tmda tutan kimdir?" diye sorsan onlar elbette 
"Allah" diyeceklerdir. O halde nasil yiiz gevirip 
donduriiluyorlar? Allah kullanndan diledigi kim- 
seye nzki genisletir ve bazen de ona daraltir. 
§iiphesiz ki Allah her seyi 90k iyi bllendir. Eger 
onlara "Gokten suyu indirip onunla yeri olii- 
miinden sonra dirilten kimdir?" diye sorsan, 
onlar elbette "Allah'dir" derler. "Allah'a 
hamdolsun" de. Fakat onlarm gogu 
akletmezler.)23 Ve soyle buyurur: (Andolsun ki on- 

22 Bkz. Mecmuul Fetava / ibni Teymiyye (14/380-383 ve 
7/75) 
23 29/el-Ankebut/61-63 
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lara "Gokleri ve yeri kim yaratti?" diye sorsan 
elbette "Onlan hukiim ve emrinde galip, her seyi 
en iyi bilen (Allah) yaratti" derler.)24 

4-Akli zorunluluk: 

Akillar, bu kainatin yuce bir yaraticisi oldugunu 
kabul etmekten baska bir yol bulamaz. Qunku akil, 
kainatin sonradan ortaya gikmis ve yaratilmis oldu- 
gunu, kendini yaratmadigmi ve sonradan ortaya ci- 
kan bir seyin mutlaka bir ortaya cikarani oldugunu 
gorur. 

Insan, zorluklardan ve sikmtilardan gectigini bi- 
lir. Bu sikintilan bir beser gideremeyince kalbiyle 
semaya ydnelir. Diger gunlerinde Rabbini inkar edip 
kendi putlanna ibadet etse bile, uzuntusunu gider- 
mesi ve sikintidan kurtarmasi i?in Rabbinden yar- 
dim diler. Bu kaginilmaz bir ihtiyagtir. Hayvanlar bile 
bir musibetle karsilasinca basini kaldinr ve gozlerini 
semaya diker. Allah; insanin basina bir sikinti ge- 
lince suratle Rabbine yoneldigini ve sikmtismi gi- 
dermesini diledigini bildirerek soyle buyurur: (insana 
bir zarar isabet etse o, Rabbine donerek O'na 
dua eder. Sonra ona kendi liitfundan bir nimet 
verirse; evvelce O'na yalvardigmi unutur ve Al- 
lah'a esler kosar.)25 Musriklerin halini anlatirken de 
§oyle buyurur  (Sizi karada ve denizde gezdiren 

24 43/ez-Zuhruf/9 
25 39/ez-Zumer/8 
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O'dur. Hatta siz gemilerde bulundugunuz, o ge- 
miler de igindekiferi tatli bir riizgarla alip gotur- 
diikleri ve (yolcular) bu yiizden neselendikleri 
zaman, o gemiye siddetli bir firtina gelip Qatar, 
her yerden onlara dalgalar hucum eder ve onlar 
cepecevre kusatildiklanm anlarlar da dini yalmz 
Allah'a has kilarak "Andolsun eger bizi bundan 
kurtanrsan mutlaka sukredenlerden olacagiz" 
diye Allah'a yalvanrlar. Fakat Allah onlan kurta- 
rinca bir de bakarsin ki onlar, yine haksiz yere 
taskinlik ediyorlar. Ey insanlar! Sizin taskinhgi- 
niz ancak kendi aleyhinizedir; (bununla) sadece 
fani dunya hayatmin menfaatini elde edersiniz; 
sonunda doniisunuz yine bizedir. O zaman yap- 
makta olduklarmizi size haber verecegiz.)26 Ve 
§6yle buyurur: (Daglar gibi dalgalar onlan kusat- 
tigi zaman , dini tamamen Allah'a has kilarak 
O'na yalvanrlar. Allah onlan kurtararak karaya 
gikardigi vakit iclerinden bir kismi orta yolu tu- 
tar. Zaten bizim ayetlerimizi, ancak nankor ha- 
inler bilerek inkar eder.)27 

Kainati yoktan vareden, insani en guzel §ekilde 
yaratan; insan fitratma kendisine kullugu ve teslim 
olmayi yerle§tiren; akillann, rububiyyetine ve 
uluhiyyetine boyun egdigi ve ummetlerin 
rububiyyetini ittifakla kabul ettigi bu ilah mutlaka 
rububiyyetinde ve uluhiyyetinde bir olmahdir. Ya- 

26 10/Yunus/22-23 
27 31/Lokman/32 
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ratmada ortagi olmadigi gibi ayni sekilde 
uluhiyyetinde de ortagi olmamalidir. Bu konuda bir 
gok delil vardir.' Bunlardan bazilan su sekildedir: 

1- Bu kainatta ancak bir ilah vardir. 0, yaratici 
ve nzik vericidir. O'ndan baskasi fayda veremez ve 
zaran defedemez. Bu kainatta ba§ka bir ilah ol- 
saydi, onun da bir fiili, yaratmasi ve emri olurdu. Ve 
iki ilahtan biri digerinin ortakligina razi olmazdi.28 

Mutlaka biri digerine galip gelir, ona istedigini yapti- 
nrdi. Maglup olanin ilah olmasi olanaksizdir. Galip 
gelen, gercek ilahtir. Rububiyyetinde kendisine hig- 
bir ilah ortak olamadigi gibi uluhiyyetinde de higbir 
ilah kendisine ortak olamaz. Allah Teala soyle buyu- 
rur: (Allah higbir evlat edinmedi. Onunla birlikte 
herhangi bir ilah da yoktur. Eger olsaydi, bu tak- 
dirde her bir ilah yarattigmi alir, elbette kimisi 
kimisine iistunliik saglardi. Allah onlarm niteleye 
geldiklerinden miinezzehtir.)29 

2- Gbklerin ve yerin hukumdan olan Allah, iba- 
dete layiktir. Qunku insan kendisine fayda veren ve 
kendisinden zaran gideren, kbtulugu ve fitneleri 
uzakla§tiran ilaha ybnelir. Bunlan yapmaya da gok- 
lerin ve yerin ve her ikisi arasindakilerin hukumdan 
olan Allah'dan baskasmm gucu yetmez. Musriklerin 
iddia ettigi gibi O'nunla beraber baska ilahlar olsaydi 

' Daha geni§ bilgi igin bkz. Kitabu't Tevhid / Muhammed 
b. Abdulvahhab 
28 Bkz. §erhu'l Akideti't Tahaviyye (sf. 39) 
2923/el-Mu'minun/91 
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bile kullar, gercek hukumdar olan Allah'a ibadete gi- 
den yollara koyulurlardi. Qunku Allah'in dismda bii- 
tun bu ibadet edilenler Allah'a ibadet ediyor ve O'na 
yaklasmaya cahsiyor olurlardi. Fayda ve zarar 
vermek elinde olana yaklasmak isteyenin de - 
igerisinde Allah'dan baska ibadet edilen bu ilahlarla 
birlikte- goklerde ve yerde olanlann hepsinin ibadet 
ettigi gercek ilaha ibadet etmesi daha uygundur. 
Allah Teala soyle buyurur: (De ki: Eger soyledikleri 
gibi Allah ile birlikte baska ilahlar da bulunsaydi, 
o takdirde bu ilahlar, Ar§'m sahibi olan (Allah'a) 
ula§mak igin gareler arayacaklardi.)30 Hakki ara- 
yan, Allah Teala'nin §u kavlini okusun: (De ki: "Al- 
lah'dan gayri (ilah diye) iddia ettiklerinize dua 
edin bakayim. Onlar goklerde de yerde de zerre 
agirliginca bir §eye sahip degildirler. Onlarm bu 
ikisinde higbir ortakhgi yoktur ve O'nun bunlar- 
dan hi?bir yardimcisi da yoktur." O'nun 
nezdinde §efaat, kendisine izin verdiklerinden 
ba§kasina fayda vermez.)31 Bu ayetler, kalbin Al- 
lah'dan ba§kasina baglanmasini dort agidan keser: 

Birincisi: $irk ko^ulanlar, Allah'in yaninda zerre 
miktannca bir §eye sahip degillerdir. Zerre mikta- 
nnca bir seye sahip olmayan fayda ve zarar vere- 
mez. ilah olmayi ya da Allah'a ortak olmayi hak 
etmez. Onlara sahip olan ve onlar uzerinde ta- 
sarrufta bulunan yalnizca Allah'dir. 

3017/el-isra/42 
31 34/Sebe722-23 
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ikincisi: Onlar, goklerde ve yerde bir seye sahip 
degillerdir. Goklerde ve yerde de zerre miktan or- 
takhklan yoktur. 

Ucuncusu: Allah'in, yaratiklanndan bir yardim- 
CISI yoktur. Bilakis O, onlara hie bir sekilde muhtac 
olmamasi ve onlarin kendisine muhtag olmalan ne- 
deniyle, kendilerine fayda veren isjerde onlara yar- 
dim eder, zarar veren seyleri onlardan uzaklastinr. 

Dorduncusu: §irk kosulanlar, Allah katinda 
kendilerine tabi olanlara sefaat etme hakkma sahip 
degildir. Bunun icin onlara izin verilmez. Allah 
Subhanehu ancak dostlanna sefaat etmeleri igin izin 
verir. Allah dostlan da ancak Allah'in sozunden, 
amelinden ve inancindan razi oldugu kimselere se- 
faat ederler.32 

3- Alemin butununun duzeni ve herseyin yerli 
yerinde olmasi onu duzenleyenin tek bir ilah, tek bir 
melik ve tek bir rabb olduguna en acik delildir. Ya- 
ratiklar igin O'ndan ba§ka ilah yoktur. Onlar icin 
O'ndan baska rabb da yoktur. Nasil ki bu kainatin iki 
yaraticisinm olmasi imkansizsa, iki ilahin olmasi da 
ayni sekilde imkansizdir. Allah Teala sbyle buyurur: 
(Eger gbklerle yerde Allah'dan baska ilahlar ol- 
saydi, ikisinin de duzeni bozulup gitmisti.)33 Gok- 
yuzunde ve yeryuzunde Allah'dan baska bir ilahin 
varoldugu farzedilse yeryuzu ve gokyuzunun duzeni 

32 Bkz.  Gurratu  Uyuni'l Muvahhidin / Abdurrahman b. 
Hasen (sf. 100) 
33 21/el-Enbiya/22 
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bozulurdu. Bu bozulma §6yle olurdu: Allah ile birlikte 
ba§ka bir ilah daha olsaydi her birinin diledigini 
yapmaya ve yaptirmaya gucu yeterdi. Aralannda 
ceki§me ve anla§mazhk olur ve bu nedenle bozulma 
gerceklesjrdi.34 Bir bedende onu idare eden iki esjt 
ruhun bulunmasi imkansizsa ve boyle bir §eyin 
olmasi halinde bedenin duzeni bozulup mahvolursa, 
boyle bir §ey imkansizsa nasil olur da ondan daha 
buyuk olan bir kainatta boyle bir sey 
du§unulebilir?!35 

4- Nebilerin ve rasullerin bu konuda birlesme- 
leri: Butun milletler, nebilerin ve rasullerin insanlarm 
en akillilan, nefsi yonden onlann en temizleri, ahlaki 
acidan en ustunleri, kendilerine tabi olanlara en cok 
uyarida bulunan ve Allah'm muradini en iyi bilenleri, 
dogru yola en iyi yoneltenleri oldugu goru§unde bir- 
le§ir. Qunku onlar Allah'dan vahiy almakta ve onu 
insanlara iletmektedirler. Butun nebiler ve rasuller, 
ilki Adem aleyhisselam'dan sonuncusu Muhammed 
sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar, kavimlerini Al- 
lah'a iman etmeye ve O'ndan ba§kasina ibadet et- 
meyi terketmeye cagirma noktasinda ve O'nun hak 
ilah oldugu konusunda birlesmistir. Allah Teala 
§6yle buyurur: (Senden once hicbir rasiil 
gondermedik ki ona "Benden ba§ka ilah yoktur, 
o   halde   bana   ibadet   edin"   diye   vahyetmis. 

34 Bkz. Fethu'l Kadir (3/403) 
35 Bkz. Miftahu Dari's Seade (1/260) 
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olmayahm.)36 Allah azze ve celle bizlere; Nuh 
aleyhisselam'in, kavmine §6yle dedigini anlatir: 
("Allah'dan baskasina ibadet etmeyin. Gercekten 
ben sizin igin acikh bir giinun azabindan 
korkuyorum.")37 Allah Subhanehu, Muhammed 
sallallahu aleyhi ve sellem'in kavmine sdyle 
soylemesini isteyerek buyurur ki: (De ki: Bana 
sadece, sizin ilahimzin ancak bir tek Allah ol- 
dugu vahyedildi. Hala musluman olmayacak mi- 
siniz?)38 

Bu ilah, kainati yoktan yaratip varedendir. In- 
sani en guzel sekilde yaratip sereflendirendir. Insan 
fitratina kendisinin rububiyyetini ve uluhiyyetini ka- 
bullenmeyi yerlestirendir. insani ancak O'na teslim 
oldugunda ve yolunda yurudugunde huzura erdiren, 
insan ruhunu ancak varedicisine sigindiginda ve ya- 
raticisi ile bag kurdugunda mutmain kilandir. Degerli 
elgilerinin bildirdigi dogru yoldan ba§ka, nefsin 
O'nunla iletisjme ge^ecek baska bir bagi yoktur. Bu 
ilah, insana, ancak O'na iman ettiginde islerinin yo- 
luna girecegi ve gorevini en guzel sekilde yerine ge- 
tirecegi bir akil vermistir. 

Fitrat duzgun olup, run mutmain olunca, nefis 
sukunet bulup akil iman edince insan icin dunya ve 
ahirette huzur, guvenlik ve mutluluk gergekle^ir. 

3621/el-Enbiya/25 
37 11/Hud/26 
3821/el-Enbiya/108 
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insan bunu inkar ederse dunyada daginik bir 
sekilde amacsizca dolasir. Dunyanin sahte ilahlan 
arasinda dagilir. Kendisine kimin fayda verecegini, 
kimin kendisinden kotulugu savacagmi bilemez. 

imanin nefiste yerlesmesi ve kufrun cirkinliginin 
acikga ortaya cikmasi igin Allah ornek verir. Qunku 
ornek, anlamayi kolaylastirir. Bu ornekte isleri birgok 
ilah arasinda daginik olan insanla, bir tek Rabbine 
ibadet eden insani karsilastinr. §6yle buyurur: 
(Allah, gekisip duran bir gok ortaklann sahip 
oldugu bir adam ile yalniz bir ki§iye bagh olan 
bir adami misal olarak verir. Bu ikisi e§it midir? 
Hamd, Allah'a mahsustur. Fakat onlarin gogu 
bilmezler.)39 Allah, tevhid ehli kula ve musrik kula 
birgok ortagin sahip oldugu ve ortaklann onu 
kullanmada birbirleriyle gekistigi bir koleyi ornek 
verir. O kole onlarin arasinda dagilmistir. Onlardan 
her birinin bir istegi vardir. Her birinin verdigi bir 
gorev vardir. Bu kole, sahiplerin arasinda sasinp 
kalmistir, bir metot tutturamaz ve bir yol 
belirleyemez. Yonunu ve kuvvetini dagitan farkli ve 
birbirine ters beklentilerini yerine getirip onlan razi 
edemez. Sadece bir efendinin sahip oldugu, 
efendisinin ne istedigini ve ne gorev verdigini bilen 
rahattir. Belirli bir yolda yurur. iste bu ikisi bir olmaz. 
Bu bir efendiye boyun eger; bilgi, yakin ve belirli bir 
yolda yurumenin rahathgiyla nimetlenir. Digeri ise, 
birbiriyle gecimsiz efendilere boyun eger; surekli bir 

39 39/ez-Zumer/29 
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tedirginlik i§kencesi altindadir. Belli bir hal uzere 
olmaz. Hepsini razi etmek bir tarafa, birini dahi 
memnun edemez. 

Allah'in varhgi, rububiyyeti ve uluhiyyeti hakkin- 
daki delilleri bu §ekilde agikladiktan sonra, §imdi de 
O'nun, kainati ve insani yaratmasini ve bundaki 
hikmeti tanimaya gali§ahm. 

Kainatin Yaratih§i 

Gokleri ve yeriyle; yildizlan, nehirleri, denizleri, 
agaglan ve her turlu hayvanlan ile bu kainati Allah 
Subhanehu ve Teala yoktan yaratmi§tir. Allah Teala 
§6yle buyurur: (De ki: Siz, yeri iki giinde yaratani 
inkar edip O'na ortaklar mi kosuyorsunuz? O, 
alemlerin Rabbidir. Yeryuzune sabit daglar 
yerlestirdi. Orada bereketler yaratti ve orada dort 
giinde, nziklanni arayanlar igin esit gidalar 
takdir etti. Sonra buhar halinde olan goge 
yoneldi, ona ve yerkiireye; "isteyerek ya da 
istemeyerek gelin!" dedi. ikisi de; "isteyerek 
geldik" dediler. Boylece onlan, yedi gok olarak 
iki giinde var etti ve her goge gorevini vahyetti. 
Ve biz, diinya semasmi kandillerle donattik, 
bozulmaktan koruduk. iste bu; o izzet sahibi, her 
seyi bilen (Allah)'in takdiridir.)40 

4041/Fussilet/9-12 
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Ve §dyle buyurur: (inkar edenler, goklerle yer 
biti§ik bir halde iken bizim onlan birbirinden ve 
her canh §eyi sudan yarattigimizi du§unmediler 
mi? Yine de inanmazlar mi? Onlan sarsmasin 
diye yeryiiztinde bir takim daglar diktik. Orada 
geni§ geni§ yollar agtik; ta ki maksatlarma 
ula§smlar. Biz, gokyiizunu saglam bir tavan 
yaptik. Onlar ise, gokyuzunun ayetlerinden yiiz 
Qevirirler.)41 

Allah bu kainati sayisiz ve yuce hikmetlerle ya- 
ratmi§tir. Onun her bir parcasmda buyuk hikmetler 
ve gbz alici mucizeler vardir. Bu mucizelerden birine 
dahi iyice baksan §a§irtici §eyler gorursun. Allah'm 
bitkilerdeki eserinin neredeyse her yaprakta, her 
damarda ve her meyvede bulunan ve insan aklmin 
anlamakta gugluk gektigi hayret verici yonlerine bak. 

insanin dikkatlice bakmazsa goremeyecegi ka- 
dar zayif §u cihz ve ince damarlardaki su yollanna 
bak. Nasil da suyu a§agidan yukanya gekebiliyor. 
Sonra su o yollann geni§iigine ve talebine gore tasj- 
niyor. Sonra gozun goremeyecegi kuguklukte dagi- 
lip yayihyor. Sonra agacm meyve vermesinin olu- 
§umuna, gdzlerden uzak ceninin degisjmi gibi bir 
halden diger bir hale gecisjne bak. O'nu ortusuz 
giplak bir odun olarak gorurken birden Rabbinin, 
yani yaraticisinin ona yapraklarla en guzel drtuyu 
giydirdigini gorursun. Sonra zayif ve cihz bir §ekilde 
meyvesini gikartir. Bu, o zayif meyvenin sicaktan, 

41 21/el-Enbiya/30-32, Aynca bkz. Ra'd Suresi ilk ayetleri 
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soguktan ve afetlerden kendisine siginmasi icin bir 
ortu olarak; onu korumak icin yapraklarinm cikanl- 
masindan sonra olur. Sonra meyvelere o damarlar- 
dan ve yollardan nzki ve gidasi goturulur. Ve mey- 
veler, gocugun anne karninda beslenmesi gibi bes- 
lenir. Sonra onu, olgunla§incaya kadar buyutup ge- 
li§tirir. Sonucta; o kuru odundan bu yumu§ak ve lez- 
zetli urunu gikartir. 

Yeryuzunun nasil yaratildigina bakarsan, yine 
yaraticisinin ve varedicisinin en buyuk ayetini gorur- 
sun. Allah Subhanehu yeryuzunu bir do§ek ve be§ik 
gibi yaratmi? ve onu kullarimn hizmetine vermi§tir. 

Kullarm nziklarini, gegim kaynaklanni ve ya- 
§antilanni yeryuzunde kilmi§tir. Ihtiyaglan ve i§leri 
iQin bir yerden diger bir yere gidebilmeleri amaciyla 
yollar belirlemi§tir. Yeryuzunu daglarla saglamla§- 
tirmi§ ve daglan, yeryuzunu sallanmaktan koruyan 
birer kazik kilmi§tir. Yeryuzunu yayip geni§letmi§, 
uzatip duzlemi§tir. O'nu olulere ve dirilere toplanma 
yeri kilmi§tir. Yeryuzunun ustu canlilarm vatani, alti 
da olulerin vatanidir. Sonra; gune§i, ayi, yildizlan ve 
burglan ile donen §u galaksiye bir bak! Bu alem, 
omrunun sonuna kadar bu tertip ve duzen icinde 
nasil da donuyor? Bu dunyada gece ve gunduzun, 
mevsimlerin, sicak ve sogugun degifmesine bak. 
Yeryuzunde bulunan hayvanlann ve bitkilerin 
bundan nasil faydalandiklanna bak. 

Sonra gokyuzunun yaratilisini dusun. Baki§la- 
nni arka arkaya gokyuzune gevir. Gokyuzunun yuk- 
sekliginde, geni§liginde, sabitliginde, ne altinda bir 
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diregin ne de uzerinde bir bagin olmamasinda en 
buyuk ayeti gorursun. 

O, gokleri ve yeri tutan Allah'in kudreti ile tutul- 
maktadir. Bu kainatin ve pargalanmn bir araya geti- 
rilmesine, yaraticisinin gucunun mukemmelligine 
delalet eden o en guzel duzenine bakinca onu, ihti- 
yag duyulan her §eyin ve butun esyalann hazirlan- 
digi bir ev gibi gorursun. Gokyuzu uzerindeki tava- 
nidir. Yeryuzu yatagidir, uzerinde ya§anan 
ikametgahidir. Gunes ve ay i§ik veren iki lambadir. 
Yildizlar, fenerleri ve susudur. Bu dunyada yolcuya 
yol gosterir. Mucevherler ve madenier, hazirlanmi§ 
stoklargibi onun icinde saklanmi§tir. 

Her §ey, faydali olacagi i§ igindir. Bitki gesjtleri 
amaci icin hazirlanmi§tir. Hayvan gesjtleri faydali 
olacaklan i§ler igin ayarlanmi§tir. Bazilan binmek, 
bazilan sutunu almak igindir. Bazilan gida bazilan 
giyim igindir. Bazilan da koruma igindir. insan ise, 
davrani§i ve emriyle butun bunlan yoneten sorumlu 
hukumdar kilinmistir. 

Bu kainatin butunune ya da pargalanndan bi- 
rine iyice bakarsan hayret verici seyler gorursun. 
iyice du§unursen, heva ve taklitten kurtulup insafli 
olursan bu kainatin yaratilmis, oldugunu kesin olarak 
anlarsin. O'nu kudret ve hikmet sahibi, her seyi bilen 
yaratmi§tir. Guzel bir sekilde takdir etmis. ve en gu- 
zel sekilde duzenlemistir. Oyle ki, yaraticinin iki ol- 
masi mumkun degildir. Bilakis ilah birdir ve O'ndan 
ba§ka ilah yoktur. Goklerde ve yerde Allah'dan 
baska bir ilah daha olsaydi, gokler ve yer ifsat olur, 
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duzeni bozulur ve sagladigi faydalar ortadan kal- 
kardi. 

Yaratmayi, yaraticisindan baskasina nispet 
ediyorsan bir irmak uzerinde donen, aletleri incelikle 
duzenlenmis, her pargasi yerli yerince ve guzelce 
yerlestirilmi§, ona bakanm yapisinda ya da 
gdrunusunde higbir bozukluk gdremeyecegi su 
garkma ne dersin? Buyuk bir bahge uzerinde 
kurulmus; o bahgede her turlu meyve var ve bu 
garkla o meyve agaglan sulaniyor. O bahgede i§leri 
duzenleyen, gozetimini ve kontrolunu yapan, butun 
i§lerini goren biri var ki; higbir aksama olmaz ve 
meyveler telef olmaz. Sonra o bahgenin urunu hasat 
zamani ihtiyaglanna ve zaruri gereksinimlerine gore 
ihtiyag sahiplerine, her gruba kendine uygun olarak 
paylasjtinlir ve bu payla§tirma boylece devam eder. 

Ne dersin; bu bir yapici ve duzenleyici olmadan 
tesadufen gergeklesebilir mi? O hayvanlann ve 
bahgenin varligi, butun bunlar hig bir fail ve duzenle- 
yici olmadan gergeklesmis bir tesaduf olabilir mi? 
Aklm, sana bu konuda ne diyor? Nasil bir agikla- 
mada bulunuyor? Seni neye ydnlendiriyor?42 

Kainatm Yaratilisindaki Hikmet: 

Bu donup dolanmadan ve kainatm yaratihsma 
bakistan sonra, Allah'in bu yuce kainati ve parlak 

42 Bu bolum, Miftahu Dari's Seade'nin ge§itli yerlerinden 
derlenmi§tir. (1/251-269) 
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ayetleri yaratmadaki nimetlerinden bazilanni zikret- 
memiz uygun olur. Bunlardan bazilan su §ekildedir: 

1-) insanin hizmetine vermek: Allah, bu dunya- 
da kendisine ibadet edecek ve yeryuzunu imar 
edecek bir halife yaratmaya hukmedince; onun 
hayatinin duzeni, yasam ve olumu icin gerekli her 
§eyi yaratti. 

Allah Teala §6yle buyurur: (O, goklerde ve 
yerde ne varsa hepsini size boyun egdirmistir.)43 

Ve §6yle buyurur: (Gokleri ve yeri yaratan, gokten 
suyu indirip onunla nzik olarak size turlii 
meyveler gikaran, izni ile denizde yiiziip 
gitmeleri ipin gemiieri emrinize veren, nehirleri 
de size akitan ancak Allah'dir. Adetleri iizere 
seyreden giinesj ve ayi size faydah kilan, geceyi 
ve gundiizu istifadenize veren yine Allah'dir. O 
size istediginiz her seyden verdi. Eger Allah'in 
nimetini sayacak olsaniz sayamazsmiz! Dogrusu 
insan gokzalimdir, gok nankordiir!)44 

2-) Gokler ve yerler, kainatta bulunan diger var- 
iolar Allah'in rububiyetine §ahitlik etsinler ve birligi- 
nin ayetleri olsunlar diye... Qunku bu dunyadaki en 
buyuk olay Allah'in rububiyyetini kabul etmek ve 
birligine iman etmektir. Bu en buyuk olay olunca da 
bunun uzerine en buyuk §ahitler tayin etmi§ ve onun 
igin en buyuk deliller ortaya koymu§tur. Onun igin en 
acik deliller getirmi§tir. Allah Teala gokleri, yeri ve 

4345/Casiye/13 
4414/ibrahim/32-34 
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diger varhklan buna sahitlik etsinler diye yaratmistir. 
Bu nedenle su ayetlerde oldugu gibi Kur'an-i 
Kerim'de "O'nun ayetlerinden biri de..." ibaresi 
cokga gecer: (O'nun ayetlerinden blri de gokleri 
ve yeri yaratmasidir.) (O'nun ayetlerinden biri de 
geceleyin uyumaniz, gundiizun de Allah'in 
liitfundan (nasibinizi) aramamzdir.) (O'nun 
ayetlerinden biri de, korku ve limit vermek uzere 
simsegi gostermesidir.) (Gogiin ve yerin O'nun 
buyrugu ile durmasi da O'nun ayetlerindendir.)45 

3-)0ldukten sonra yeniden dirilise §ahit olmalan 
icin... Qunku hayat iki hayattir; dunya hayati ve 
ahiret hayati.. Ve ahiret hayati gercek hayattir. Allah 
Teala §6yle buyurur: (Bu diinya hayati sadece bir 
oyun ve oyalanmadan ibarettir. Ahiret yurduna 
gelince, iste asil hayat odur. Keske bilmis 
olsalardi!)46 Qunku ahirette cennet ehli i$in 
cennette ebedi kah§ ve cehennem ehli \g\n 
cehennemde ebedi kali§ vardir. 

Ahiret hayatma insan ancak oldukten sonra 
ulasacagi ve olumunden sonra yeniden diriltilecegi 
icin Rabbi ile bagi kopmus fitrati bozulmus ve akh 
ifsat olmus kisiler bunu inkar eder. Bu nedenle Al- 
lah, nefisler olumden sonra yeniden dirilise iman et- 
sin ve kalpler kesin olarak inansm diye deliller 
koymus ve kanitlar sunmustur. Qunku yaratilisi 
yeniden   yapmak,   ilk   olarak   yaratmaktan   daha 

45 Ayetler i?in bkz. 30/er-Rum/22-25 
46 29/el-Ankebut/64 



30 Dr. Muhammed b. Abdullah es-Suheym 

kolaydir. Hatta, goklerin ve yerin yaratilisi, insanin 
yeniden yaratilmasindan daha buyuktur. Allah Teala 
§6yle buyurur: (ilk olarak mahluku yaratip sonra 
bunu tekrarlayan O'dur ki, bu O'nun icin pek 
kolaydir.)47 Ve §6yle buyurur: (Goklerin ve yerin 
yaratilmasi, insanlarm yaratilmasindan elbette 
daha biiyuk bir seydir.)48 Yine soyle buyurur: 
(Allah; gormekte oldugunuz gokleri direksiz 
olarak yiikselten, sonra Ars iizerine istiva eden, 
gunesi ve ayi emrine boyun egdirendir. Her biri, 
belirli bir vakte kadar akip gitmektedir. O, 
Rabbinize kavusacagmiza kesin olarak 
inanmaniz igin isi diizenleyip ayetleri 
agiklayandir.)49 

Ey insanoglu: 

Turn bu kainat senin hizmetine verilmi§; 
Allah'dan ba§ka ilah olmadigina, O'nun tek ol- 
duguna ve ortaginm olmadigina §ahitlik eden ayet- 
ler gozlerinin onune dikilmi§tir. Yeniden dirili§inin ve 
olumden sonraki hayatinin, goklerin ve yerin 
yaratih§mdan daha kolay oldugunu, Rabbine 
kavu§acagini ve O'nun seni ameline gore hesaba 
cekecegini ogrendin. Butun bu kainatin Rabbine 
ibadet ettigini, butun mahlukatin Rabbini hamd ile 

47 30/er-Rum/27 
48 40/ (Safir/el-Mu'min /57 
4913/er-Ra'd/2 
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tesbih ettigini de bildin. Allah Teala soyle buyurur: 
(Goklerde ve yerde olanlann hepsi miilkun 
sahibi, mukaddes, izzet ve hikmet sahibi Allah'i 
tesbih eder)50 O'nun yuceligi onunde secde ettigini 
bildin. (Gormedin mi ki, goklerde olanlar ve yerde 
olanlar, gunes, ay, yildizlar, daglar, agaclar, 
hayvanlar ve insanlann bir cogu Allah'a secde 
ediyor. Bir cogunun (izerine de azap hak 
olmu§tur.)51 Hatta butun bu kainatin, Rabbine 
uygun bir §ekilde ibadette bulundugunu bildin. 
(Goklerde ve yerde bulunanlarla dizi dizi kanat 
cirpip ucan kuslarm Allah'i tesbih ettiklerini 
gormez misin? Her biri kendi tesbihini ve 
duasmi bilmi§tir.)52 

Bedenin, Allah'm takdirine ve duzenine uygun 
bir §ekilde yuruyor. Kalp, akciger, karaciger ve diger 
butun organlar Rabbine teslim olmus; idarelerini 
Rablerine teslim etmis... Butun bunlardan sonra ey 
insan; Rabbine iman etme ve onu inkar etme 
arasmda tercih yapmak zorunda oldugun kisisel 
kararin, etrafindaki kainatin ve hatta bedeninin 
mubarek seyrine aykin ve sapik bir karar mi 
olacak?! 

Akilh ve olgun insan, aykinligi ve sapikligi 
kendine yakistiramaz. 

50 62/el-Cum'a/1 
51 22/el-Hacc/18 
52 24/en-Nur/41 
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insanm Yaratih§i 
ve §ereflendirilmesi 

Allah, bu kainatin imarina uygun bir mahluk ya- 
ratmaya hukmetti. Bu mahluk, insandi. Allah'm hik- 
meti geregi insanm yaratildigi madde yeryiizu oldu 
ve insani yaratmaya camurdan basladi. Sonra ona, 
tasidigi bu guzel §ekli verdi. insanm sekli tamamla- 
nmca ona ruh ufledi ve ortaya isjten ve goren, hare- 
ket eden, konusan en guzel sekilde bir insan gikti. 
Rabbi onu cennetine yerle§tirdi. Ona bilmesi gere- 
ken her §eyi ogretti. Cennette olan her §eyi ona 
mubah kildi. imtihan olarak, ona biragaci yasakladi. 
Allah, onun makamini ve derecesini gostermek is- 
tedi ve meleklere, ona secde etmesini emretti. Bu- 
tun melekler ona secde etti. iblis haric... O, inadi ve 
buyuklenmesi nedeniyle secde etmekten kagindi. 
Emrine karsj geldigi igin Rabbi ona kizdi ve onu 
rahmetinden kovdu. Qunku o, buyuklenmisti. iblis, 
Rabbinden omrunu uzatmasmi ve Kiyamet gunune 
kadar kendisine sure vermesini istedi. Rabbi ona 
sure verdi ve omrunu Kiyamet gunune kadar uzatti. 
$eytan, kendisine ve nesline ustun kilmdigi icin 
Adem aleyhisselam'i cekemedi. Butun ademogulla- 
nni; onlara onlerinden, arkalanndan, saglanndan ve 
sollanndan yaklasarak saptiracagina dair Rabbi 
adma yemin etti. 
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Allah'in, takva sahibi, sadik ve ihlasli kullan ha- 
rig.. Qunku Allah onlan seytanin hilesinden ve tuza- 
gindan korumu§tur. Allah, Adem aleyhisselam'i 
seytanin tuzagina karsi uyardi. §eytan, Adem 
aleyhisselam'a ve e§i Havva'ya onlan cennetten gi- 
karmak ve onlara ayip yerlerini gostermek igin ves- 
vese verdi. Onlara, "Ben size nasihatte bulunuyo- 
rum. Allah size, melek olmamaniz ya da kalici ol- 
mamaniz igin bu agaci yasakladi" diye yemin etti. 

Bunun uzerine Adem ve Havva, Allah'in kendi- 
lerine yasakladigi agagtan yediler. Allah'in emrine 
karsi gelmelerinin cezasi olarak kendilerine ilk isa- 
bet eden ayip yerlerinin gorunmesiydi. Allah onlara, 
seytanm tuzagina karsi uyansini hatirlatti. Adem 
aleyhisselam Rabbinden bagi§lanma diledi ve Rabbi 
onu bagisjadi. Tevbesini kabul etti ve O'na dogruyu 
gbsterdi. Oturdugu cennetten artik ikamet edecegi 
ve bir vakte kadar iginde ya§ayacagi yeryuzune in- 
mesini emretti. O'na (Adem'e) ondan yaratildigini, 
onun uzerinde ya§ayacagini, orada olecegini ve on- 
dan diriltilecegini haber verdi. 

Adem aleyhisselam ve esi Havva yeryuzune 
indi. Nesilleri uredi. Emrettigi sekilde Allah'a ibadet 
ediyorlardi. Qunku Adem aleyhisselam bir peygam- 
berdi. 

Allah, bize bu olayi bildirerek §oyle buyurur: 
(Andolsun sizi yarattik, sonra size sekil verdik, 
sonra da meleklere "Adem'e secde edin" diye 
emrettik. iblisten baska hepsi secde ettiler. 
Fakat    o,    secde    edenlerden    olmadi.    Allah 
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(§eytana) buyurdu ki: "Sana emrettigim vakit 
seni secde etmekten alikoyan nedir?" (iblis): 
"Ben ondan daha hayirliyim. Qunkii beni atesten 
yarattin, onu da gamurdan yarattm" dedi. Allah, 
"Oyle ise" dedi, "Oradan (cennetten) in; orada 
buyukliik taslamak senin haddin degildir. Qik! 
Qiinku sen asagihklardansm!" iblis, "Bana 
(insanlann) tekrar dirilecekleri giine kadar 
miihlet ver" dedi. Allah, "Haydi sen miihlet 
verilenlerdensin" buyurdu. iblis, "Oyle ise beni 
azdirmana karsilik, and icerim ki, ben de onlari 
(insanlan) saptirmak ipin senin dogru yolunun 
ustiinde tuzak kuracagim. Sonra onlara 
onlerinden, arkalanndan, saglanndan, 
sollanndan sokulacagim ve sen, onlarin 
Qoklanni siikredenlerden bulamayacaksm!" 
dedi. Allah §6yle buyurdu: Haydi sen, yerilmis 
ve kovulmus olarak oradan 51k! Andolsun ki, 
onlardan kim sana uyarsa, sizin hepinizi 
cehenneme dolduracagim. (Allah buyurdu ki:) 
Ey Adem! Sen ve esin cennette yerlesin, 
dilediginiz yerden yiyin. Ancak su agaca 
yaklasmayin, sonra zalimlerden olursunuz. 
Derken seytan avret mahallerini kendilerine 
gostermek igin onlara vesvese verdi ve 
"Rabbiniz, sirf melek olursunuz veya ebedi 
kalanlardan olursunuz diye sizi bu agagtan 
menetti" dedi. Ve onlara "Ben gercekten size 
ogiit verenlerdenim" diye yemin etti. Boylece 
onlari     hile    ile    aldatti.    Agacin    meyvesini 
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tattiklannda avret mahalleri kendilerine gorundu. 
Ve cennet yapraklanndan list iiste yamayip 
uzerlerine ortmeye basjadilar. Rableri onlara; 
"Ben sizi o agagtan menetmedim mi ve seytan 
size apagik bir du§mandir demedim mi?" diye 
nida etti. (Adem ile esi) dediler ki: "Ey Rabbimiz! 
Biz kendimize zulmettik, eger bizi bagislamaz ve 
bize acimazsan mutlaka ziyan edenlerden 
oluruz." Allah buyurdu ki: "Birbirinize dusman 
olarak inin, sizin igin yeryuziinde bir siireye 
kadar yerle§ip kalma ve ya§ayip faydalanma 
vardir." "Orada yasayacaksiniz, orada 
oleceksiniz ve oradan (diriltilip) Qikanlacaksiniz" 
dedi.)53 

Allah'in bu insani yaratmadaki yuce sanatini 
du§undugunde onu en guzel bir §ekilde yarattigini, 
ona butun §eref elbiselerini giydirdigini gorursun. 
Akil, ilim, an!ayi§ gucu, konu§ma, §ekil ve guzel bir 
bigim, §erefli bir gorunum, dengeli bir cisim, 
du§unme ve sonug gikarma yoluyla ilim elde etme, 
iyilik, itaat ve uysalhk gibi ustun ve degerli huylara 
sahip olma.. 

Rahim iginde, oraya konulmu§ bir nutfeykenki 
ilk hali ile Adn cennetlerinde melek yanina gelirkenki 
hali arasinda ne kadar da fark var? (Yapip 
yaratanlann en guzeli olan Allah ne yucedir!)54 

537/el-A'raf/11-25 
5423/el-Mu'minun/14 
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Dunya bir kbydur, insan da onun sakini... Her 
§ey onunla mesgul ve onun faydasina galisir. Her 
sey onun hizmeti ve ihtiyaclan igin konulmus. Onu 
korumakla gorevli melekler gece ve gunduz onu 
korurlar. Yagmurla ve bitkilerle gorevli melekler 
onun nzki igin galisip, gayret ederler. Gezegenler 
onun hizmetine sunulmu§, onun faydasina dbnerler. 
Gunes, ay ve yildizlar hizmetine verilmi§; zamanmi 
ve yiyeceklerinin duzenini ayarlamasi igin akip git- 
mektedir. Gbkyuzu alemi ruzgarlanyla, havasiyla, 
bulutuyla, ku§uyla ve igindeki diger varhklarla onun 
hizmetindedir. Yeryuzu aleminin tumu onun hizme- 
tindedir. Yer, daglar, denizler, nehirler, agaglar, 
meyveler, bitkiler, hayvanlar ve yeryuzunde bulunan 
her §ey onun yararma yaratilmi§tir. (Gokleri ve yeri 
yaratan, gokten suyu indirip onunla nzik olarak 
size turlu meyveler gikaran, izni ile denizde 
yiiziip gitmeleri igin gemileri emrinize veren, 
nehirleri de size akitan ancak Allah'dir. Adetleri 
iizere seyreden gunesi ve ayi size faydah kilan, 
geceyi ve giinduzu istifadenize veren yine 
Allah'dir. O size istediginiz her seyden verdi. 
Eger Allah'in nimetini sayacak olsaniz 
sayamazsiniz! Dogrusu insan gok zalimdir, gok 
nankordiir!)55 

Onu §ereflendirmesinin mukemmelligi dolayi- 
siyla onun dunya hayatinda ihtiyag duydugu her 

55     Miftahu     Dari's     Seade     (1/327-328),     Ayetler: 
14/ibrahim/32-34 
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seyi ve ahiret hayatinda onu yuksek derecelere 
ulastiracak vasitalan da yaratmi§tir. Ona kitaplanni 
indirmis, ve kendisine Allah'in seriatim bildiren ve 
Allah'a gagiran rasullerini gondermisjir. Sonra onun 
igin nefsinden -yani Adem aleyhisselam'in 
nefsinden- kendisiyle sukunet bulacagi fitrt (nefsi, 
akIT, bedeni) ihtiyaglanna cevap verecek, yaninda 
rahat, huzur ve sukunet bulacagi bir es. yaratti. O 
ikisi bir araya geldiklerinde sukunet, yeterlilik, sevgi 
ve rahmet hissederler. Qunku bedeni, nefsi ve 
sinirsel yapilannda her birinin, digerinin isteklerine 
cevap verebilecek ve yeni bir nesil olusturacak ortak 
ozellikleri gbrulur. Nefislerine bu hisler ve duygular 
yerlestirilmis ve bu bagda, nefis ve sinirler igin bir 
sukunet, beden ve kalp igin bir rahatlama, hayat ve 
ya§anti igin bir istikrar, ruhlar ve vicdanlar igin bir 
tanisjklik, erkek ve kadm igin esjt sekilde bir huzur 
yaratilmistir. 

Allah, insanogullan arasinda mu'min kullanna 
ayn bir ozellik vermistir. Onlari, dost edinmistir. On- 
lan kendisine ibadet igin segmi§tir. Onlar, Allah igin 
ve §eriatina uygun olarak, cennetinde Rablerinin 
yakinmda olabilmek amaciyla gah§irlar. Onlar ara- 
sindan; nebiler, rasuller, veliler ve sehitler segmi§tir. 
Onlara bu dunyada nefislerin tattigi en buyuk nimeti 
bagi§lami§tir. Bu nimet; Allah'a ibadet, O'na itaat ve 
O'na yalvarmadir. Aynca onlara ba§kalannin bula- 
madigi nimetler vermi§tir. Emniyet, huzur ve mutlu- 
luk bunlardan bazilandir. Bundan daha buyugu ise 
onlann, rasullerin getirdigi gergegi bilmeleri ve ona 
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iman etmeleridir. Allah onlar igin ahiret hayatinda 
kalici nimetler ve buyuk bir kurtulu§, keremine layik 
§eyler hazirlami§tir. imanlannin ve samimiyetlerinin 
kar§iligim onlara verir. Hatta ihsani dolayisiyla, 
daha fazlasini verir. 

Kadinin Konumu 

islam'da kadin gecmi§ milletlerin ula§amadigi 
ve gelecek milletlerin de yeti§emeyecegi yuksek bir 
konuma ula§mi§tir. Qunku islam'in insana kazan- 
dirdigi §erefe kadin ve erkek e§it §ekilde ortaktir. 
Onlar bu dunyada Allah'in hukumleri onunde e§ittir. 
Ahirette sevabi ve cezasi onunde e§it olacaklan 
gibi... Allah Teala §dyle buyurur: (Biz gergekten 
ademoglunu §ereflendirdik.)56 (Ana ve babanm 
ve yakinlann biraktiklanndan erkeklere bir pay 
vardir; ana ve babanm ve yakinlann 
biraktiklanndan kadmlara da bir pay vardir.)57 

(Erkeklerin kadmlar iizerindeki haklan gibi, 
kadmlann da erkekler iizerinde bir takim iyi 
davrani§a dayali haklan vardir.)58 (Mii'min 
erkeklerle mii'min kadmlann da bir kismi bir 
kisminin velileridir.)59 (Rabbin; sadece kendisine 

5617/el-isra/70 
57 4/en-Nisa/7 
58 2/el-Bakara/228 
59 9/et-Tevbe/71 
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kulluk etmenizi, ana-babaniza da iyi 
davranmamzi kesin bir sekilde emretti. Oniardan 
biri veya her ikisi senin yaninda yaslamrsa, 
kendilerine "Of!" bile deme; onlan azarlama. 
ikisine de giizel soz soyle. Onlan esirgeyerek 
uzerlerine kanat ger ve "Rabbim! Kiiguklugumde 
onlar beni nasil yetistirmislerse, sen de onlan 
esirge!" de.)60 (Bunun uzerine Rableri onlann 
dualanm kabul etti, "Ben; erkek olsun kadm 
olsun, iginizden galisan higbir kimsenin yaptigmi 
bosa gikarmayacagim" (dedi).)61 (Erkek veya 
kadm, kim mii'min olarak salih amel islerse, onu 
mutlaka giizel bir hayat He yasatinz. Ve onlann 
mukafatlanni, yapmakta olduklarmin en giizeli 
ile veririz.)62 (Erkek olsun kadm olsun, her kim 
de mii'min olarak salih ameller islerse, iste onlar 
cennete girerler ve zerre kadar haksizliga 
ugratilmazlar.)63 

Kadmin islam'da kazandigi bu §erefin higbir 
dinde ve millette, higbir kanunda brnegi yoktur. 
Roma medeniyeti; kadmin erkegin kolesi oldugunu 
kararla§tirmi§tir. Kesinlikle hicbir hakki yoktur. 
Roma'da buyuk bir toplanti duzenlenmi§ ve kadm 
konusunu arastinlmistir. Sonugta kadmin, nefsi 
olmayan bir varlik oldugu;  bu nedenle onun icin 

6017/el-lsra/23-24 
61 3/AI-ilmran/195 
62 16/en-Nahl/97 
634/en-Nisa/124 
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ahiret hayatinin olmayacagi ve pislik oldugu 
kararlastirilmistir. 

Atina'da kadin dusuk bir esya kabul edilir, alinir 
ve satilirdi. 

Eski Hint kanunlan; veba, olum, cehennem, yi- 
lan zehri ve atesin , kadindan daha hayirli oldugunu 
kararlastirmistir. Kadinin yasam hakki, efendisi olan 
kocasinin omrunun bitmesiyle sona ererdi. Kocasi- 
nin cesedini yakilirken gorunce kendini onun ate- 
sine atardi. Boyle yapmazsa lanetlenirdi. 

Yahudilikte ise kadin hakkinda "Eski Ahif'te su 
hukum bulunmaktadir. "Ben ve kalbim dolastik; bil- 
mek igin, aramak icin ve talep etmek icin serrin ce- 
halet oldugunu, ahmakligin delilik oldugunu.. Ve 
olumden daha aci bir sey buldum: Kadin... Onun 
kendisi tuzak, kalbi bag, elleri prangadir."64 

iste bu eski caglardaki kadin.. Kadinin orta 
cagdaki ve modern gagdaki halini ise asagidaki 
olaylar en iyi sekilde agiklar. 

Danimarkali yazar "Wieth Kordsten" Katolik kili- 
sesinin kadina bakismi su sozlerle agiklar: "Orta 
cagda kadina verilen deger (kadini ikinci sinif bir 
mahluk sayan Katolik mezhebinin gbrusu dogrultu- 
sunda) gercekten gok sinirhydi. 

Miladi 586 yilinda kadin konusunu gbrusmek 
uzere bir toplanti yapildi. Kadin insan sayilacak mi, 
yoksa sayilmayacak mi? Tartismalar sonucu top- 

64   Sifru'l   Camia,   (7/25-26)   Eski   Ahit'i   Yahudiler  de, 
Hiristiyanlar da kutsal kabul eder ve ona inanir. 
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lantiya katilanlar kadinm insan olduguna, fakat er- 
kege hizmet etmek icin yaratildigina karar verdiler. 

Fransiz kanununun 217. maddesinde §u belir- 
tilmektedir: "Evli kadinm -evliligi kocasinin mulkiyeti 
ve kendi mulkiyetinin aynligi esasina dayansa da- 
hibe etmesi, mulkiyetini ba§kasina devretmesi ve 
rehin vermesi caiz degildir. Kocasinin anlasmaya 
katilimi ya da yazili onayi olmadan karsjlikli ya da 
karsjliksiz mulk edinemez. 

ingiltere'de 8. Henry, hgiliz kadmina Kutsal Ki- 
tabi okumayi yasakladi. Kadinlar miladi 1850 yilina 
kadar vatandas sayilmadilar. Yine miladi 1882 yilina 
kadar kisisel haklardan yoksun kaldilar.65 

Avrupa'da, Amerika'da ve sanayi ulkelerinde 
yasayan bugunku kadina gelince o, ticari amaclarla 
kullanilan siradan bir varliktir. Reklam kampanyala- 
nnin bir pargasidir. Hatta durum oyle bir hal almistir 
ki, reklam kampanyalannda mallann, onun uzerinde 
sunulmasi igin, bedeni mubah gorulmus. ve erkekle- 
rin koydugu kurallar geregi, her alanda erkekler icin 
sadece bir eglence olarak sunulmu§tur. 

Kadin, eliyle, dusuncesiyle ya da bedeniyle bir 
seyler verebildigi muddetge ilgi odagidir. Fakat 
yaslanip verme gucuni) kaybedince, fertleri ve mu- 
esseseleri ile toplum onu terk eder. Yalniz basma 
evinde ya da bakim evlerinde yasar. 

65  Silsiletu   Mukaareneti'l   Edyan  /  Dr.   Ahmed   Qelebi 
(3/210-213) 



42 Dr. Muhammed b. Abdullah es-Suheym 

§imdi bunu Allah Teala'nin Kur'an-i Kerim'inde 
zikrettigi §u sozleri ile kar§ila§tir: (Mii'min 
erkeklerle mii'min kadinlann da bir kismi bir 
kismmm velileridir.)66 (Erkeklerin kadinlar 
iizerindeki haklan gibi, kadinlann da erkekler 
iizerinde bir takim iyi davrani§a dayali haklan 
vardir.)67 (Rabbin; sadece kendisine kulluk 
etmenizi, ana-babaniza da iyi davranmamzi 
kesin bir sekilde emretti. Onlardan biri veya her 
ikisi senin yanmda yaslamrsa, kendilerine "Of!" 
bile deme; onlan azarlama. ikisine de giizel soz 
soyle. Onlan esirgeyerek iizerlerine kanat ger ve 
"Rabbim! Kugiikliigumde onlar beni nasil 
yeti§tirmi§lerse, sen de onlan esirge!" de.)68 

Rabbi kadini bu §ekilde §ereflendirerek 
insanliga kesin bir §ekilde §unu bildirmektedir. O, 
kadini; anne, es, kiz gocugu ve kiz karde§ olmasi 
igin yaratmi§tir. Ve bunun igin erkekleri kapsamayan 
kadina has kurallar koymu§tur. 

66 9/et-Tevbe/71 
67 2/el-Bakara/228 
6817/el-isra/23-24 
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insanm Yaratih§ Hikmeti 

Gegen bolumde Allah'in Adem'i yarattigi ko- 
nusu zikredilmisti. Allah, Adem icin esj Havva'yi ya- 
ratti ve onlan cennete yerle§tirdi. Sonra Adem 
Rabbine karsi geldi. Daha sonra yaptigmdan dolayi 
bagislanma diledi ve Allah da O'nu affetti. O'na 
dogru yolu gosterdi ve cennetten cikmasini, yeryu- 
zune inmesini emretti. Allah Subhanehu ve 
Teala'nin bu emrinde akillann idrak edemeyecegi, 
dillerin tanimlayamayacagi kadar gok hikmetler var- 
dir. Biz burada, bu hikmetlerden bir kismini sunaca- 
giz: 

1-Allah Subhanehu, yaratiklan kendisine ibadet 
etmeleri igin yaratmi§tir. Bu, onlann yaratilis gaye- 
sidir. Allah Teala §6yle buyurur: (Cinleri ve insanlan 
ancak bana ibadet etsinler diye yarattim.)69 Ya- 
ratilanlardan istenilen kullugun kemalinin, ebedilik 
ve nimetler yurdunda gergekle§meyecegi bilinen bir 
seydir. Bu ancak, imtihan ve sinanma yurdunda 
gergekle^ir. Ebedilik yurdu, imtihan ve sorumluluk 
yeri degil, lezzetlerden ve nimetlerden faydalanma 
yeridir. 

2- Allah Subhanehu, onlardan nebiler ve 
rasuller, veliler ve §ehitler edinmek istemi§tir. Onlan 

6951/ez-Zariyat/56 
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sever ve onlar da O'nu sever. Onlan dusmanlan ile 
karsi karsjya birakir ve onlan, du§manlan ile imtihan 
eder. Allah'i kendi nefislerine tercih edip canlanni ve 
mallanni O'nun nzasi ve sevgisi icin verince de n- 
zasini ve sevgisini kazanirlar. Bunun disjnda bir 
§eyle ulasjlamayacak derecede O'na yaklasirlar. 
Rasulluk, nebilik ve sehitlik dereceleri Allah katinda 
derecelerin en ustunleridir. insan buna, ancak Allah 
Subhanehu'nun Adem aleyhisselam'i ve zurriyetini 
yeryuzune indirmeyi takdir etmesiyle ulasabilirdi. 

3- Allah Subhanehu, apagik ve hak hukumdar- 
dir. Emreden ve yasaklayan, mukafatlandiran ve 
cezalandiran, asagilayan ve §ereflendiren, izzet ve 
zillet veren hukumdardir. O'nun bu hukumdarligi, 
Adem'i ve zurriyetini hukumdarliginin kurallannin 
uzerlerinde gergeklesecegi bir dunyaya indirmeyi 
gerektirmi§tir. Sonra onlan yaptiklarinm kar§iligmi 
gbrecekleri bir dunyaya nakleder. 

4- Allah, Adem aleyhisselam'i yeryuzunun her 
yanmdan alinmis bir avug topraktan yaratmistir. 
Yeryuzunde kbtu de vardir, iyi de vardir. Zorluk da 
vardir, kolaylik da vardir. Allah Subhanehu, Adem 
aleyhisselam'in zurriyetinde cennette yasamasi 
dogru olmayanlar bulundugunu bildigi igin O'nu, iyi- 
nin ve kotunun birbirinden ayrilacagi bir dunyaya in- 
dirmi§tir. Sonra Allah Subhanehu onlan iki kisma 
ayinr: iyileri kendi yanma ve cennetine almis, kotu- 
leri ise bedbahtlann ve kotulerin yeri olan cehen- 
neme koymustur. 
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5- Allah Subhanehu'nun guzel isimleri vardir. 
El-Gafur (gokca bagisjayan), er-Rahim (merhamet 
eden), el-Afuw (affedici) ve el-HalTm (acele etme- 
yen ve yumu§ak davranan) O'nun isimlerindendir. 
Bu isimlerin etkisinin mutlaka ortaya cikmasi gere- 
kir. Allah'in hikmeti, Adem aleyhisselam'i ve zurriye- 
tini, guzel isimlerinin etkisinin onlann uzerinde go- 
rulecegi bir dunyaya indirmeyi gerektirmi§tir. Boy- 
lece Allah, diledigini bagisjar, diledigine merhamet 
eder. Diledigini affeder ve diledigine yumu§ak dav- 
ranir. Ve bu §ekilde isim ve sifatlannin etkisi ortaya 
gikar. 

6- Allah Subhanehu, Adem aleyhisselam'i ve 
zurriyetini hayra ve §erre uygun, §ehvet ve fitne ille- 
tine, akil ve ilim illetine gereksinim duyan bir birle- 
§imden yaratmi§tir. Bu nedenle Allah Subhanehu, 
Adem'de akil ve §ehveti yaratmis. ve bunlan, icerik- 
leriyle birlikte illet olarak tayin etmistir. Boylece, mu- 
radi tarn olarak yerine gelir ve hikmetindeki ve gu- 
cundeki ustunlugu kullan igin a§ikar olur. Hukum- 
ranligindaki ve mulkundeki lutfu, iyiligi ve rahmeti 
ortaya gikar. Hikmeti, Adem aleyhisselam'i ve zurri- 
yetini, imtihanin tamamlanmasi icin yeryuzune in- 
dirmesini gerektirmi§tir. Boylece insanin bu illetler 
kar§ismdaki tepkisinin gorulur ve bunun sonucu ola- 
rak insan, §ereflendirilir ya da a§agilanir. 

7- Fayda veren iman, bilinmeyene inanmaktir. 
Kiyamet gunu gordukten sonra zaten herkes iman 
edecektir. Nimetler yurdunda yaratilmis. olsalardi, 
bilinmeyene iman ile ulastiklan dereceyi, lezzeti ve 
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§erefi elde edemezlerdi. Bu nedenle Allah onlari, bi- 
linmeyene iman etmelerine imkan olan bir dunyaya 
indirdi. 

8- Allah Subhanehu Adem'i ve zurriyetini yeryu- 
zune indirmekle, kendilerine nimet verdigi kullannin, 
O'nun nimetlerinin degerini bilmelerini dilemi§tir. 
Boylece onlann sevgileri ve §ukurleri daha buyuk 
olur. Allah'in onlara bagi§ladigi nimetlerden daha 
gok lezzet alirlar. Yine Allah Subhanehu, du§manla- 
nna yaptigini ve onlar icin hazirladigi azabi goster- 
mi§tir. Nimet verdigi kullanni, kendilerini nimetlerle 
ayncahkli kildigma §ahit tutmu§tur. Bu §ekilde onla- 
nn sevinci artar ve mutluluklan daha biiyuk olur. Bu, 
onlara bagi§ladigi nimetinin kemali ve onlara olan 
sevgisi nedeniyledir. Dolayisiyla; onlann mutlaka 
yeryuzune indirilmesi, imtihan edilmesi ve secilmesi 
gerekmi§tir. Rahmeti ve fazli ile diledigini ba§anh 
kilar. Hikmeti ve adaleti ile diledigini terk eder. O, 
her §eyi bilen ve hikmet sahibidir. 

9- Allah, Adem aleyhisselam ve zurriyetinin en 
guzel halleriyle cennete donmelerini dilemi§tir. Bu 
nedenle onlara onceden dunya me§akkatini, 
uzuntulerini, kederlerini ve acilanni tattirmi§tir. 
Bunlar, ahiret hayatmda cennete girmenin degerini 
onlann yaninda buyuk kilar. Qunku bir §eyin tersi, 
tersi oldugu §eyin guzelligini ortaya gikarir.70 

70 Bkz. Miftahu Dari's Seade (1/6-11) 
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insanin yaratihsjni ve dunyaya indirilisjni izah 
ettikten sonra, onun sahih dine olan ihtiyacini 
agiklamamiz uygun olacaktir. 

insanlann Dine ihtiyaci 

insanlann dine ihtiyaci, ya§am igin gerekli 
seylere olan ihtiyaglanndan daha buyuktur. Qunku 
insan, Allah'in neden razi olacagini ve neye 
kizacagini mutlaka bilmelidir. Mutlaka yarar 
getirecek bir hareketi ve zarari defedecek bir 
hareketi olmahdir. Allah'in seriati, yarar getirecek 
§eyleri ve zarar verecek §eyleri birbirinden ayirir. 
$eriat, Allah'in yarattiklan arasindaki adaletidir. 
Kullan arasindaki nurudur. Insanlann, yapacaklan 
ve terk edecekleri §eyleri ayirt edecekleri bir seriat 
olmadan ya§amalan mumkun degildir. 

insanin bir iradesi oldugu igin mutlaka ne 
istedigini bilmelidir. istedigi onun igin faydali midir 
yoksa zararli midir? iyiligine midir yoksa kotulugune 
midir? Bunu bazi insanlar fitratlan ile bilir. Bazilan 
da akillanni kullanarak bilir. Bazilan ise ancak 
peygamberlerin bildirmesi ile, onlara bunu 
agiklamasi ve dogru yolu gostermesi ile bilir.71 

71   Bkz.   Et-Tedmuriyye  /   ibn   Teymiyye   (sf.213-214), 
Miftahu Dari's Seade (2/383) 
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Ateist ve materyalist akimlar ne kadar ortaya 
cikip guzel gosterilirse gosterilsin, gbrusler ve 
dusunceler ne kadar cogahrsa cogalsin fertlerin ve 
toplumlann dogru dine ihtiyacini gideremez. Ruhun 
ve bedenin gereksinimlerine cevap veremez. 
Tersine, fert bu du§unce ve akimlarm derinine 
indikce onlann kendisine bir guvenlik 
saglamadiginin ve susuzlugunu gidermediginin, 
onlardan kurtulusun ancak dogru dine sigmmakta 
oldugunun kesin bir sekilde farkina vanr. Ernest 
Rinan sbyle der: "Her seyin zamanla eriyip yok 
olmasi; akli, ilmi ve uretimi kullanma ozgurlugunun 
ilga edilmesi mumkundur. Fakat dindarligm silinmesi 
imkansizdir. Bilakis dindarlik, insani yeryuzu 
hayatinda degersiz seylerle sinirlamak isteyen 
materyalist du§uncenin batilligini haykiran bir kanit 
olarak kalacaktir."72 

Muhammed Ferid Vecdi ise soyle der: 
"Dindarlik dusuncesinin yok olmasi imkansizdir. 
Qunku o, nefsin egilimlerinin en yucesi ve 
duygulannin en degerlisidir. insanin basini dik tutan 
bir egilim oldugunu ise soylemeye bile gerek yoktur. 
Bilakis bu egilim daha da artacaktir. Akil sahibi 
onunla guzeli ve cirkini anladikga insanin fitratmda 
varolan dindarlik gelip onu bulacak ve insanin 
yaratilisindaki bu o!gu, onun zihinsel yeteneklerinin 

72 Bkz. Ed-Din / Muhammed Abdullah Derraz (sf.87) 
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yuksekligi    ve    bilgisinin    gelisjni§ligi    olcusunce 
artacaktir."73 

insan, Rabbinden uzakla§tikga zihinsel 
yeteneklerinin yuksekligi ve bilgi ufkunun genisjigi 
blgusunce, Rabbini ve O'nun igin yapmasi gerekeni 
bilmedigini fark eder. Nefsini, onun yaranna ve 
zaranna olacak §eyleri, onu mutlu edecek ve 
bedbaht kilacak §eyleri, astronomi ve atom enerjisi 
gibi bilimlerin her turlu inceligini bilmedigini fark 
eder. Boylece bilgili insan, gurur ve kibirden 
algakgonulluluge ve teslimiyete donus yapar. Bu 
bilimlerin ardinda hikmet sahibi bir bilenin, tabiatin 
ardmda guclu bir yaraticmm olduguna inanir. Bu 
gergek, insaf sahibi arastirmaciyi gayba iman 
etmeye, dogru dine boyun egmeye, fitratinin ve 
yaratilisjnda var olan egilimin sesine kulak vermeye 
mecbur kilar. §ayet insan bunu terk ederse, fitrati 
bozulur ve dilsiz hayvan seviyesine du§er. Boylece; 
tevhid ile Allah'i birleme ve belirledigi sekilde O'na 
ibadet etmeye dayali gercek dindarhgin, yasam icin 
zaruri bir unsur oldugu sonucunu gikannz. Oyle ki; 
kisi, onunla Alemlerin Rabbi Allah'a kullugunu 
gergekle§tirsin. Dunya ve ahirette mutsuzluktan, 
yorgunluk ve bitkinlikten kurtulsun ve mutlulugu elde 
etsin. O, insandaki nazari gucun tamamlanmasi icin 
zaruridir ve akil, yalnizca onunla achgini giderir. O 
olmadan, yuksek hedeflerini gergekle§tiremez. 

73a.g.e. (sf. 88) 
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O, ruhun annmasi ve vicdan kuwetinin egitimi 
igin zaruri bir unsurdur. Qunku segkin duygular, 
dinde genis. bir alan ve kaynagi tukenmeyen bir 
pmar bulur; boylece gayesine ulasir. 

0. destekledigi en buyuk etkenler ve itici 
guglerle, umitsizlik ve garesizlik faktorlerine karsj 
donattigi en buyuk araglarla irade kuwetinin 
tamamlanmasi igin zaruri bir unsurdur. 

Bu nedenle; nasil "insan, yapisi geregi 
medenidir" diyenler varsa, bizim de "insan, yaratilisi 
geregi dindardir"74 dememiz gerekir. Qunku insanin 
iki gucu vardir: Teorik bilgi gucu ve irade gucu. 

Tarn mutlulugu, bilgi ve irade guglerinin 
tamamlanmasma baglidir. Bilgi gucunun 
tamamlanmasi ise ancak sunlan bilmesiyle 
gergekle§ir: 

1. insani yoktan var eden ve uzerine nimetler 
yagdiran, nzik verici ve yaratici ilahi bilmesi. 

2. Allah'm isimlerini ve sifatlanni, O'nun igin 
olmasi gerekenleri ve bu isimlerin, kullan uzerindeki 
etkisini bilmesi. 

3. Allah Subhanehu'ya ulastiran yolu bilmesi. 
4. insan ile bu yolu ve bu yolun ula§tirdigi 

buyuk nimetleri bilmesi arasina giren afetleri ve 
engelleri bilmesi. 

5. Nefsini gergek anlamda bilmesi, onun neye 
ihtiyaci oldugunu, neyin onu islah ettigini veya ifsat 
ettigini bilmesi. 

74 Bkz. a.g.e. (sf. 84, 98) 
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iste bu bes bilgi ile insan; bilgi gucunu 
tamamlar. Bilgi ve irade guglerinin tamamlanmasi, 
ancak Allah Subhanehu'nun kulu uzerindeki 
haklannin gozetilmesiyle, bu haklann ihlas ve 
dogrulukla, samimiyet ve devamiilikla, Allah'm 
kendisine bagisjm gorerek yerine getirilmesiyle 
gergeklesir. 

Bu iki gucun kemale ermesi igin O'nun 
yardimmdan baska yol yoktur. O'nun, dostlanni 
sevk ettigi dosdogru yola kendisini de sevk 
etmesine insanm zaruri olarak ihtiyaci vardir.75 

Dogru dinin, nefsin gesitli guglerine ilahi bir 
yardim oldugunu ogrendikten sonra §unu da 
bilmeliyiz ki din ayni zamanda toplum igin koruyucu 
bir zirhtir. Qunku be§eri hayat ancak uyeleri 
arasmdaki yardimla§ma ile gergekle§ir. Bu 
yardimla§ma da, ancak ili§kilerini duzenleyen, 
gorevlerini belirleyen ve haklanni garanti altma alan 
bir duzenle gercekle§ir. Bu duzen de, nefsin onu 
gignemesini engelleyen; duzeni korumaya onu 
tesvik eden, nefislerdeki heybetini garanti altma alan 
ve degerlerinin gignenmesini dnleyen bir 
hukumrandan yoksun olamaz. Oyleyse bu 
hukumran nedir? Derim ki: Yeryuzunde; duzenin 
sayginligini garanti altma almada, toplumun 
butunlugunu ve toplum duzeninin istikrarmi 
korumada, rahatlik faktorlerini bir araya getirmede 

75Bkz. El-Fevaid (sf 18,19) 
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ve huzuru saglamada dindarlik gucune esit ya da 
ona yakla§an bir ba§ka gug daha yoktur. 

Bunun sirri §udur: Insan, kendi segimine bagli 
hareketleri ve davramslan ile diger canli varliklardan 
aynlir. Bu hareket ve davranislarin yonetimini, gozle 
gorulmeyen ve kulakla isjtilmeyen bir §ey ustlenir ki 
o da, ruhu anndiran ve organlan geli§tiren iman 
inancidir. 

insan, dogru ya da yanlis, kesinlikle bir inancin 
yonetimindedir. inanci duzgun olursa her §eyi 
dCizgun olur. hanci bozuk olursa her sey bozuk olur. 

hang ve iman, insan uzerindeki oto-kontroldur 
ve bu ikisi, insanligin genelinde goruldugu gibi iki 
§ekildedir: 

-Dis gozetimden ve maddi cezalardan muaf 
tutulsa bile yuce kisjliklerin ters du§mekten haya 
edecegi fazilet, insanlik §erefi ve benzeri soyut 
anlayisjara inanmak 

-Allah Subhanehu ve Teala'ya, O'nun gizli 
du§unceleri gozettigine, sirlan ve gizlenenleri 
bildigine inanmak. §eriat, hukumranlik gucunu 
O'nun emir ve yasaklanndan alir. O'na olan 
sevgiden veya O'nun korkusundan ya da her ikisi 
nedeniyle duygular, O'ndan haya ederek tutusur. 
§uphesiz inanmanin bu sekli, insan nefsi uzerinde 
hukumranlik kurma bakimindan daha gugludur. 
Heva ve heves firtinalarma, duygulann alt ust 
olmasma kar§i en direngli olanidir. insanlann 
genelinin ve ozelinin kalplerine daha hizli nufus 
edendir. 
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Bu nedenle din, insanlar arasinda adalet ve 
insaf kaidelerine gore iliskiler kurulmasinin en iyi 
garantisidir ve bu nedenle kacinilmaz bir toplumsal 
gereksinimdir. Dinin ummet igerisinde, kalbin 
vucuttaki konumu gibi bir konum almasinda 
sasilacak bir durum yoktur.76 

Genel olarak din bu konumda ise, bu gun 
dunyada gorulen, dinlerin ve inanclann goklugudur. 
Her topluluk, kendi dinleriyle sevinmekte ve ona 
tutunmaktadir. Oyle ise; insan nefsinin ihtiyaci olan 
seyi gerceklestiren dogru din hangisidir? Hak dinin 
olcutleri nelerdir? 

Hak Dinin OlfGtleri 

Her ummetin mensubu, kendi ummetinin hak 
olduguna inanir. Her dinin mensuplan, kendi 
dinlerinin en mukemmel din ve en dogru yol 
olduguna inanir. Tahrif edilmis dinlere ya da insanlar 
tarafindan konulmus dinlere mensup kisilere 
inandiklannin delilini sordugun zaman, babalanni bir 
yol uzere bulduklanni ve kendilerinin de onlann izini 
takip ettigini soyler. Sonra da isnadi sahih olmayan, 
metin yonunden illetlerden ve kusurlardan uzak 
olmayan  haberler ve  hikayeler zikrederler.   Kimin 

76Bkz. Ed-Din (sf. 98,102) 
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sbyledigi ve kimin yazdigi, ilk kez hangi dilde 
yazildigi ve hangi Qlkede bulundugu bilinmeyen, 
kendilerine miras olarak kalmis kitaplara itimat 
ederler. Bu kitaplar, oradan-buradan toplanmis ve 
yuce kabul edilmi§tir. Senedi ve metni kontrol eden 
hicbir bilimsel inceleme yapilmadan nesilden nesle 
miras kalmistir. 

Bu mechul kitaplar, hikayeler ve koru korune 
taklit, din ve inane konusunda delil olamaz. Tahrif 
edilmis butun bu dinler ve insanlar tarafindan 
belirlenmis inanclar dogru mudur? Hepsinin hak 
uzere olmasi imkansizdir. Qunku hak, gok sayida 
degil, birdir. Butun bu tahrif edilmis dinlerin ve 
insanlar tarafindan konulan inanclarm, Allah 
katindan olmasi ve hak olmasi imkansizdir. Bunlar 
birden gok olduguna ve hak da bir olduguna gore, 
hak nerededir? Hak dini batil dinden ayiracak bir 
takim olcutler olmalidir. Bu olcutlerin bir dine 
uydugunu bulursak onun hak oldugunu biliriz. Bu 
olcutler ya da onlardan biri bir dinde eksik olursa, o 
dinin batil oldugunu anlariz. 

Hak dini ve batil dini birbirinden ayiracagimiz 
olcutler sunlardir: 

Birincisi: Din, Allah katindan olmalidir. Allah; 
kullanna teblig icin meleklerden biri araciligiyla 
peygamberlerden birine indirmis olmalidir. Qunku 
hak din, Allah'in dinidir. Kiyamet gunu, kendilerine 
indirdigi din uzere yaratilmislan hesaba gekecek ve 
yargilayacak olan Allah Subhanehu'dur. Allah Teala 
soyle   buyurur:   (Biz   Nuh'a   ve   ondan   sonraki 
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peygamberlere vahyettigimiz gibi sana da 
vahyettik. Ve (nitekim) ibrahim'e, ismail'e, 
ishak'a, Yakub'a, Esbat'a (torunlara), Jsa'ya, 
Eyyub'a, Yunus'a, Harun'a ve Siileyman'a 
vahyettik. Davud'a da Zebur'u verdik.)77 Ve §6yle 
buyurur: (Senden once hicbir rasul gondermedik 
ki ona: "Benden baska ilah yoktur; su halde 
bana kulluk edin" diye vahyetmis olmayahm.)78 

Buna binaen, herhangi bir §ahsin getirdigi ve Allah'a 
degil de kendine dayandirdigi bir din kesinlikle batil 
bir dindir. 

ikincisi: ibadette Allah Subhanehu'yu birlemeye, 
§irki ve §irke goturen yollari haram kilmaya 
gagirmasi. Qunku tevhide davet, butun nebilerin ve 
rasullerin davetinin temelidir. Her peygamber 
kavmine §6yle demi§tir: (Allah'a ibadet edin. Sizin 
O'ndan baska ilahmiz yoktur.)79 Bu nedenle §irk 
igeren ve Allah'dan ba§ka bir peygamberi, bir melegi 
ya da veliyi O'na ortak ko§an bir din; mensuplan 
peygamberlerden birine bagli olduklarmi soyleseler 
bile batil bir dindir. 

Uguncusu: Yalnizca Allah'a ibadet etmek, 
Allah'in yoluna davet etmek; §irki, anne-babaya 
kotulugu haksiz yere cana kiymayi haram kilmak 
gibi peygamberlerin gagirdigi asillarla uyu§uyor 
olmalidir. Allah Teala §oyle buyurur: (Senden once 

774/en-Nisa/163 
7821/el-Enbiya/25 
79 7/el-A'raf/73 
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hicbir rasul gondermedik ki ona: "Benden baska 
ilah yoktur; su halde bana kulluk edin" diye 
vahyetmis olmayalim.)80 Ve sbyle buyurur: (De ki: 
"Gelin, Rabbinizin size neleri haram kildigini 
okuyahm: Ona hicbir seyi ortak kosmaym. 
Anaya babaya iyilik edin. Yoksulluk 
endisesinden dolayi cocuklannizi oldurmeyin. 
Qunkii sizinde onlannda rizkmi Biz veririz. 
Kotuluklerin acigma da gizlisine de yaklasmaym. 
Hak ile olmadikga Allah'm haram kildigi cam 
oldurmeyin. iste (Allah) akil edersiniz diye size 
bunlan emretti.)81 Ve yine §dyle buyurur: (Senden 
once gonderdigimiz elcilerimize sor! 
Rahman'dan baska ibadet edilecek ilahlar kilmis 
miyiz?)82 

Dorduncusu: Bir kismi diger bir kismi ile farkh 
ve <?eli§iyor olmamalidir. Bir §eyi emredip sonra bir 
ba§ka emirle onu gignememelidir. Bir §eyi haram 
kihp sonra onun bir benzerini higbir neden olmadan 
mubah kilmamalidir. Bir seyi bir gruba helal kihp 
diger bir gruba haram kilmamalidir. Allah Teala 
§6yle buyurur (Hala onlar Kur'an'i geregi gibi 
diisiinmeyecekler mi? Eger o, Allah'dan 
baskasmdan gelseydi elbette icinde birbirini 
tutmayan birgok seyler bulurlardi.)83 

8021/el-Enbiya/25 
816/el-En'am/151 
82 43/ez-Zuhruf/45 
834/en-Nisa/82 
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Besincisi: Din; insanlann dinlerini, irzlanni, 
mallanni, canlarmi ve nesillerini koruyan unsurlar 
igermeli; bu bes butunu koruyan emirler ve yasaklar, 
kisitlamalar ve ahlak kurallan belirlemelidir. 

Altincisr. Din, insanlara rahmet olmalidir. Kendi 
nefislerine zulmetmeyi ve bir kisminin digerine 
zulmetmesini yasaklamaiidir. Bu zulum gerek 
haklann cignenmesi seklinde olsun, gerek dogal 
kaynaklan tekeline alma seklinde olsun, gerekse 
buyuklerin gencleri saptirmasi seklinde olsun durum 
aynidir. Allah Teala, Musa aleyhisselam'a indirdigi 
Tevrat'in icerdigi rahmeti haber vererek sbyle 
buyurur: (Musa'nm ofkesi dinince levhalan aldi. 
Onlardaki yazida Rablerinden korkanlar igin 
hidayet ve rahmet vardi.)84 isa aleyhisselam'in 
gonderilisi hakkinda sbyle buyurur: (Biz O'nu 
insanlar igin bir ayet ve bizden bir rahmet 
kilacagiz.)85 Salih aleyhisselam'dan bahsederek 
§6yle buyurur: ((Salih) dedi ki: "Ey kavmim! Eger 
ben Rabbimden (verilen) apagik bir delil 
iizerinde isem ve 0 bana kendinden bir rahmet 
vermisse buna ne dersiniz?)86 Ve Allah azze ve 
celle Kur'an hakkinda soyle buyurur: (Biz 
Kur'an'dan    byle    bir   sey    indiriyoruz    ki    o, 

847/el-A'raf/154 
8519/Meryem/21 
8611/Hud/63 
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mii'minler i$in §ifa ve rahmettir; zalimlerin ise 
ancak ziyamm artinr.)87 

Yedincisi: Allah'in §eriatina yoneltmeyi; insana, 
Allah'in ondan istedigini i§aret etmeyi; nereden 
geldigini ve nereye gidecegini haber vermeyi 
icermelidir. Allah Teala, Tevrat'tan bahsederek 
soyle buyurur: (§uphesiz Tevrat'i biz indirdik ki, 
onda bir hidayet ve nur vardir.)88 incil hakkinda 
§by!e buyurur: (Biz ona, iginde hidayet ve nur 
bulunan incil'i verdik.)89 Kur'an-i Kerim hakkinda 
ise §6yle buyurur: (0 (Allah), mu§rikler 
ho^lanmasalar da dinini butiin dinlere iistiin 
kilmak igin Rasuliinu hidayet ve hak din ile 
gonderendir.)90 Hak din; Allah'in §eriatina 
yoneltmeyi igeren; her vesveseyi defederek, her 
soruya cevap vererek ve her sorunu acikliga 
kavu§turarak ki§iye guvenlik ve huzur saglayan 
dindir. 

Sekizincisi: Dogruluk, adalet, guvenilirlik, haya, 
iffet ve cbmertlik gibi guzel ahlaka gagirmasidir. 
Anne-babaya kotuluk etmek, cana kiymak, girkin 
soz sbylemek, yalan soylemek, zulmetmek, azginhk 
yapmak, cimrilik yapmak gibi kotu ahlaktan ve 
davrani§lardan da sakindirmasidir. 

87 17/el-isra/82 
88 5/el-Maide/44 
89 5/el-Maide/46 
90 9/et-Tevbe/33 



islam: Usulleri ve Prensipleri 59 

Dokuzuncusu: Kendisine inanana mutluluk 
saglamasidir. Allah Teala soyle buyurur: (Ta-Ha. 
Biz Kur'an'i sana giicluk gekesin diye 
indirmedik.)91 Bozulmamis. fitrata uygun olmasidir: 
(insanin fitrati Allah'm yarattigi fitrattir.)92 Dogru 
akla uygun olmasidir. Qunku dogru din, Allah'm 
§eriatidir. Dogru akil, Allah'm yarattigidir. Allah'm 
seriati ile yarattiginin birbirine ters du§mesi 
imkansizdir. 

Onuncusu: Hakka yonlendirmesi ve batildan 
sakmdirmasidir. Hidayete yoneltmesi ve sapikliktan 
kacindirmasidir. insanlan hi^bir egriligi olmayan 
dosdogru bir yola cagirmasidir. Allah Teala; cinlerin 
Kur'an'i isittikleri zaman birbirlerine sbylediklerini 
haber vererek soyle buyurur: (Ey kavmimiz dediler, 
dogrusu biz Musa'dan sonra indirilen, 
kendinden oncekini dogrulayan, hakka ve dogru 
yola ileten bir kitap dinledik.)93 Onlan, 
mutsuzluklanna yol acacak seylere gagirmamalidir. 
Allah Teala §6yle buyurur: (Ta-Ha. Biz Kur'an'i 
sana giicliik ?ekesin diye indirmedik.)94 Helak 
olmalarma neden olacak seyi emretmemelidir. Allah 
Teala sbyle buyurur: (Kendinizi oldiirmeyin. 
Muhakkak ki Allah, size cok rahmet edendir.)95 

91 20/Ta-Ha/1-2 
92 30/er-Rum/30 
93 46/el-Ahkaf/30 
9420/Ta-Ha/1-2 
954/en-Nisa/29 



60 Dr. Muhammed b. Abdullah es-Suheym 

Mensuplarmi; irk, renk ve kabile esasina gore ayirt 
etmemelidir. Allah Teala sbyle buyurur: (Ey 
insanlar! Dogrusu biz sizi bir erkekle bir disjden 
yarattik. Ve birbirinizle tamsmaniz igin sizi 
kavimlere ve kabilelere ayirdik. Muhakkak ki 
Allah yanmda en degerli olanimz, O'ndan en gok 
korkanmizdir. §uphesiz Allah bilendir, her 
seyden haberdardir.)96 Hak dinde dikkate alman 
ustunluk olgusu, Allah'dan hakkiyla korkmaktir. 

Hak dini batil dinden ayiran olgutleri sunduktan 
ve Kur'an-i Kerim'de gelen bu olgutlerin Allah 
katindan gonderilen sadik peygamberlerin hepsi igin 
gegerli olduguna i§aret eden delilleri tanik olarak 
getirdikten sonra dinlerin kisimlanni sunmamiz 
uygun olacaktir. 

Dinlerin Kisimlan 

insanlik, dinlerine gore iki gruba aynlir: 
Yahudiler, Hiristiyanlar ve Muslumanlar gibi bir 

kismin Allah katindan indirilmi§ kitabi vardir. 
Yahudiler ve Hiristiyanlar kitaplannda gelen ile amel 
etmedikleri igin, insanlan Allah'in disjnda rabler 
edindikleri igin ve aradan uzun sure gegtigi igin; 
Allah'in, peygamberlerine indirdigi kitaplar 
kaybolmu§tur. Din adamlan onlar igin Allah katindan 

9649/el-Hucurat/13 
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oldugunu one surdukleri bir takim kitaplar yazmistir. 
Oysa onlar Allah katindan degildir. Gercekte onlar; 
yalanci insanlann haksiz yere sahiplendigi ve asiri 
gidenlerin saptirdigi kitaplardir. 

Muslumanlann kitabi Kur'an-i Kerim'e gelince; 
o, zaman bakimindan ilahi kitaplann en 
sonuncusudur. Guvenilirlik acisindan en saglamidir. 
O'nu korumayi Allah ustlenmis ve bunu insanlara 
birakmamistir. Allah Teala soyle buyurur: (Kur'an'i 
kesinlikle biz indirdik; elbette onu yine biz 
koruyacagiz.)97 Kalplerde ve satirlarda 
korunmustur. Qunku O, Allah'm bu insanliga hidayet 
garanti ettigi en son kitaptir. O'nu, Kiyamet 
kopuncaya kadar uzerlerine huccet kilmistir. Onun 
icin ebedilik yazmis; her zaman O'nun simrlanni ve 
harflerini uygulayan, seriatiyla amel eden ve O'na 
iman eden insanlar hazirlamistir. 

ileriki bir bolumde bu kitapla ilgili daha genis 
agiklama gelecektir. 

Bir kismin ise Allah katindan indihlmi§ kitaplan 
yoktur. Hindular, Mecusiler, Budistler, Konfucyus'e 
inananlar ve Muhammed sallallahu aleyhi ve 
sellem'in peygamber olarak gonderilmesinden 
onceki Araplar gibilerinin elinde inanglannin 
kurucusuna nispet edilen ve kendilerine miras 
kalmis kitaplan vardir. 

Her bir ummetin dunyevi islerini gorecek 
olculerde bilgisi ve ameli vardir.  Bu, Allah'm her 

97 15/el-Hicr/9 
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insana, hatta her hayvana verdigi genel 
yonlendirmelerdir. Hayvan, kendisine yarayacak 
yiyecegi ve igecegi edinmeye ve zarar verecek 
§eyleri defetmeye yonlendirilmi§tir. Allah onda, ilkine 
karsi sevgi ve ikincisine karsi tiksinti yaratmi§tir. 
Allah Teala §6yle buyurur: (O en yuce Rabbinin 
ismini tesbih et! 0 ki yaratip diizenleyendir! O ki 
takdir edip yol gosterendir.)98 Musa aleyhisselam 
Firavun'a §6yle der: (Bizim Rabbimiz, her seye 
hilkatini veren, sonra da dogru yolu 
gosterendir.)99 Ibrahim aleyhisselam §6yle der: 
(Beni yaratan ve bana dogru yolu gosteren 
O'dur.)100 

En ufak bir goruse ve du§unceye sahip her 
akillmin bildigi bir §ey var ki, din ehli yararli ilimlerde 
ve salih amellerde din ehli olmayanlardan daha 
eksiksizdir. Muslumanlann di§indaki din ehlinden 
olanlann sahip oldugu her haynn, Muslumanlar 
daha mukemmeline sahiptir. Din ehlinden olan 
insanlar, ba§kalannda olmayan s.eylere sahiptir. 
Qunkii ilimler ve ameller iki turludur. 

Birinci tur; akil ile elde edilir. Matematik, tip ve 
uretim gibi. Bu isler baskalannda oldugu gibi din 
ehlinde de vardir. Hatta onlar bu konuda daha 
mukemmeldir.  Sadece akilla bilinemeyen ilahi ve 

9887/el-A'la/1-3 
99 20/Ta-Ha/50 
100 26/e§-§uara/78, Bkz. El-Cevabu's Sahih limen 
Beddele Dine'l Mesih (4/97) 
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dini ilimler ise din ehline hastir. Bunlardan bir 
kismina akilla delil getirilebilir. Rasuller, insanlara bu 
konudaki akli delilleri gostermis ve onlan 
yonlendirmistir. Bunlar, akli ve ser'i delillerdir. 

ikinci tur ise; ancak rasullerin haber vermesiyle 
bilinir. Bunu akil yoluyla elde etmenin imkani yoktur. 
Allah hakkindaki, isimleri ve sifatlan hakkindaki; 
ahirette, itaat edene verilecek nimetler ve isyan 
edene verilecek azap hakkindaki, Allah'in seriati 
hakkindaki haberler, ummetleri ile beraber gecmis 
peygamberler ve benzeri haberler bu turdendir.101 

Mevcut Dinlerin Durumu 

Buyuk dinler, onlarm eski kitaplan ve 
gecmisteki kurallan, bos seylerle ugrasanlarm hedef 
tahtasi haline gelmistir. Munafiklann ve gergegi 
carpitanlann oyuncagi olmustur. Kanli olaylara ve 
buyuk sorunlara hedef olmustur. Sonucta ruhunu ve 
kimligini kaybetmistir. §ayet ilk mensuplan ve 
gbnderilen peygamberleri 
yeniden diriltilse, onlan kabul etmez ve bnemsemez. 

101 Bkz. Mecmuu'l Fetava / §eyhulislam ibni Teymiyye 
(4/210-211) 
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Yahudilik* bugun ruhsuz gorenekler ve 
birtakim dini adetler haline gelmi§tir. Bunu da goz 
dnune almazsak; Yahudilik, belirli bir kavme ve irka 
has soydan gelen bir dindir. Dunya icin mesaj 
tasjmaz. Milletlere bir gagnsi ve insanliga bir 
rahmeti yoktur. Bu din; gecmiste dinler ve milletler 
arasinda bir sian olan temel inancmda bozulmaya 
ugrami§tir. Oysa onun asil inancmda serefinin sirri 
bulunmaktaydi. O inane, ibrahim aleyhisselam'in ve 
Yakup aleyhisselam'in, ogullanna vasiyet ettigi 
tevhit inancidir. Yahudiler, kom§u olduklan ve 
sultasi altinda ya§adiklan milletlerin bozuk 
inanclanndan bir gogunu; onlann cahili ve putperest 
adet ve geleneklerinin bir gogunu alintilami§tir. 
Bunu, Yahudilerin insafli tarihcileri de 
kabullenmektedir. Yahudi Ansiklopedisi'nde su 
zikredilir: 

"Peygamberlerin, putlara ibadete olan kizginligi 
ve ofkesi; putlara ve ilahlara tapmanin 
israilogullan'nin nefislerine iyice isledigine, sirk ve 
hurafe olan inanglan kabullendiklerine delalet eder. 
Putperestlikte, Yahudilere has bir cekicilik 
bulunduguna Talmut da sehadet eder."102 

* Daha geni§ bilgi \g'm bkz. "Ifhamu'l Yehud" / Samuel bin 
Yahya      el-Magribi.      Yazar,      Yahudiligi      terkedip 
Muslumanhgi secmi§tir. 
102 Jewish Encyclpaedia Vol. XLL (P.7) XLL. P. 568-69 
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Yahudilerin kutsamada asin gittikleri ve 
Tevrat'a ustun tuttuklan Babil Talmut'u103 miladi 
altinci yuzyilda Yahudiler arasinda dola§makta idi. 
igerisinde dolup ta§an akilsizlik ve sagmalik 
omekleri, Allah'a kar§i ciiretkarlik, gergeklerle alay 
etme, din ve akil ile oynama; o gagdaki Yahudi 
toplumunun igine du§ugu akil gokuntusiine ve dini 
algilama bozukluguna i§aret eder.104 

Hiristiyanliga" gelince; a§inlann garpitmasina, 
cahillerin yanli§ yorumuna ve sonradan Hiristiyan 
olan Romalilann putperestligine ugrami§tir.105 ilk 
gagmdan itibaren butun bunlar bir yigin olu§turmu§; 
Mesih'in yuce ogretileri onun altina g6mulmu§tur. 
Tevhid nuru ve Allah'a ibadette ihlas, bu yogun 
kumelerin altina gizlenmi§tir. 

103 Talmut kelimesi, Yahudi dinini ve adaplanni ogreten 
kitap anlamindadir. Talmut, gesitli gaglardaki Yahudi 
alimlerinin "EI-Mi§na/E§-§eria" kitabina yazdiklan 
ha§iyelerden ve §erhlerden olu§maktadir. 
104 Daha gok ayrmti i?in bkz. "El-Yehud ala Hasebi't 
Telmud" / Dr. Rohlange, Fransizca'dan Arapga'ya 
gevrilmi§tir. "El-Kenzu'l Marsud fi Kavaidi't Telmud" / 
Yusuf Hanna Nasrullah 
' Daha geni§ bilgi igin bkz. "El-Cevabu's Sahih limen 
Beddele Dine'l Mesih" / §eyhulislam ibni Teymiyye, 
Izharu'l Hakk" / Rahmetullah bin Halil El-Hindi, "Tuhfetu'l 
Erib fir Reddi ala Ubbadi's SalTb" / Abdullah Et- 
Tercuman. Hiristiyanligi terk ederek Islam'i segmi§tir. 
105 Avrupah me§hur yazar Draper'in "Es-Siraa" beyne'd 
Dini ve'l llim" isimli eserine (sf. 40-41) bak. 
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Hiristiyan bir yazar, teslis inancinin miladi 
dorduncu yuzyilin sonlanndan itibaren Hiristiyan 
topluma ne derece isledigini anlatarak soyle der: 
"Bir ilahin, uc ozun birlesmesinden olustugu 
inancinin, Hiristiyan dunyasinm yasantisindaki ve 
dusuncesindeki nufuzu dorduncu yuzyilin son 
ceyreginden itibarendir ve Hiristiyan dunyasinm her 
kosesinde resmi inane olarak devam ede gelmistir. 
Teslis inancinin gelisimi ve sirn uzerindeki perde 
ancak miladi on dokuzuncu yuzyilin ikinci yansinda 
kaldinlmistir."106 

Hiristiyan bir tarihgi ise "Qagdas ilmin isiginda 
Hiristiyanhgin tarihi" isimli kitabinda putperestligin, 
Hiristiyan toplumda (gesitli renklerde ve 
goruntulerde) ortaya gikismi; Hiristiyanlann sirke 
gark olmus dinlerden ve milletlerden sloganlan ve 
adetleri, bayramlan ve putperest kahramanlan 
taklit, begeni ya da cahillik nedeniyle alintilamadaki 
maharetlerini anlatir ve soyle der: "Putperestlik bitti 
fakat tamamen yok olmadi. Bilakis nefislerin icine 
isledi ve orada Hiristiyanlik adiyla ve cnun drtusu 
altinda her sey devam etti. ilahlanndan ve 
kahramanlanndan aynlan ve onlan birakanlar 
sehitlerinden birini aldilar ve onu ilahlarm sifatlan 
ile adlandirdilar. Sonra onun heykelini yaptilar. Ve 
boylece sirk ve putlara tapma o yerli sehitlere 
gegmis oldu. Bu gag bittiginde Hiristiyanlar arasmda 

106   Dairatu'l   Mearifi'l   Katolikiyye   el-Cedide'nin   ozeti, 
Mukaddes Teslis Makalesi (14/295) 
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§ehitlere ve velilere ibadet yayilmi§ ve yeni bir inane 
olu§mu§tu. Bu inanca gore veliler, ilahlik sifatlanni 
ta§iyordu. Veliler ve azizler, Allah ile insan arasinda 
orta bir yaratik halini almi§ti. Putperestlik 
bayramlannin isimleri, yeni isimlerle degi§tirildi. 
Miladi 400. yilda eski gune§ bayrami Mesih'in 
dogum bayramina dbnu§turuldu."107 

Mecusiler ise eskiden beri tabiat unsurlanna 
ibadetle taninmi§tir. Son olarak kendilerini tabiat 
unsurlannin en buyugu olan ate§e ibadet etmeye 
verdiler. Ate§ icin tapinaklar ve mabetler yaptilar. 
Ulkenin her yaninda enine boyuna ate§ evleri 
yayildi. Ate§e tapmanm ve gune§i kutsamanin 
di§indaki butun inanglar ve dinler giderek yok oldu. 
Din onlar igin belli mekanlarda yaptiklan dini ayinler 
ve gorenekler haline geldi.108 

"Sasaniler zamaninda     Iran"     kitabmm 
Danimarkah yazari Arthur Kristensen, dini 
ba§kanlan ve gorevlerini anlatarak §6yle der: 

"Bu gorevlilerin gunde dbrt kez gune§e ibadet 
etmeleri vacip idi. Aya, ate§e ve suya ibadet etmek 
de buna ilave edildi. Ate§i sbndurmemekle ate§i ve 

107 Rev. Jamecs Houstion Baxter in the History of 
Christionity in the Light of Modern Knowledge Glasgow, 
1929, P. 407. 
108 Bkz. "Iran fi Afdi's Sasaniyyin" / Kopenhang 
Universitesi Dogu Dilleri Ogretim Gdrevlisi ve Iran Tarihi 
Uzmani Prof. Arthur Kristensen, "Tarihu iran" / §ahin 
Makareus El-Mecusi 
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suyu birbirine degdirmemekle ve madeni 
paslandirmamakla emrolunmuslardi. Qunku 
madenler onlar igin kutsaldi."109 

Her gagda gift tann inancina inandilar. Bu 
onlann sjari oldu. iki ilaha inandilar. Birincisi 
"Ehurmizda" ya da "Yezdan" olarak adlandirdiklan 
isik veya iyilik ilahi; ikincisi ise "Ehraman" dedikleri 
karanlik veya kotuluk ilahi. inanglanna gore bu ikisi 
arasindaki gekisme ve savas hala devam 
etmektedir.110 

Hindistan'da ve Orta Asya'da yaygin olan 
Budizm'e gelince, gittigi her yere putlan da 
beraberinde goturen putperest bir dindir. Bulundugu 
her yerde tapinaklar yapar ve "Buda" heykelleri 
diker.111 

Hindistanlilann dini "Brahmanizm" ise, 
ilahlannin ve tannlannin gokluguyla sohret 
bulmustur. Miladi altmci yuzyilda putperestlik 
doruga ulasmis, o yuzyilda ilahlann sayisi 330 
milyonu bulmustur.112 Her gekici ve urkutucu sey, 

109 Iran fi Ahdi's Sasaniyyin (sf. 155) 
110 a.g.e.   Babu'd  Dini'z Zerdu§ti  Diyanetu'l  Hukumeti 
(sf. 183-233) 
]u Bkz. "El-Hindu'l Kadime" / Haydarabat Universitesi 
Hint Uygarligi Tarihi Ogretim Gorevlisi Aishura Toba, 
"iktisafu'l Hind; The Discovery of India" / Hindistan eski 
Basbakanlarmdan Cevahir Lai Nehru (sf. 201-202) 
112 Bkz. "El-Hindu'l Kadime" / R. Dit. (3/276), "El- 
Hindukiyye Es-Saaide" / L. S. S. O. Malley (sf. 6-7) 
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her faydali sey ibadet edilen bir ilah haline gelmistir. 
Bu donemde heykel yontma sanati ilerlemis; ince bir 
isgilik olmustur. Hindu yazar C. V. Vidya, "Orta 
Hindistan Tarihi" isimli kitabmda Arap 
yanmadasinda islam'in ortaya cikisinin hemen 
ardindaki donem olan Krai Haras (606-648 miladi) 
donemini anlatarak sbyle der: 

"Hinduizm ve Budizm tamamen ayni bir 
putperestiikti. Belki de Budizm, putperestlikte 
Hinduizm'i geride birakmisti. Bu dinin, yani 
Budizm'in baslangici, ilahi inkar etmekti. Fakat 
zamanla Buda'yi en buyuk ilah kabul etti. Sonra ona 
"Bodhistava" gibi ilahlar ekledi. Putperestlik, 
Hindistan'da doruga ulasti. Oyle ki, bazi dogu 
dillerinde "Buda" kelimesi put kelimesiyle e§deger 
oldu. 

§uphesiz, putperestlik biitun dunyada yaygindi. 
Atlas Okyanusu'ndan Pasifik Okyanusu'na kadar 
butun dunya putperestlige gark olmustu. 
Hiristiyanlik ve semavi dinler, Budizm; putlan 
ululamada ve kutsamada sanki birbirleriyle 
yansiyordu. Bir kulvarda yarisan yans atlan 
gibiydi."113 

Bir ba§ka Hindu yazar ise "Mevcut Hinduizm" 
admi verdigi kitabmda soyle der: "ilah yapimi 
operasyonu bu noktada son bulmadi. Tarihin degisik 
dbnemlerinde bu ilah meclisine 90k sayida kucuk 

113 C. V. Vidya: History of Mediaval Hindu Vol I (Poone 
1921) 
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ilahlar katilmaya devam etti ve sonugta 
sayilamayacak kadar buyuk bir topluluk olustu."114 

Dinlerin durumu boyle... Buyuk hukumetler 
gikaran, bir gok ilmin yaygin oldugu; uygarligm, 
uretimin ve edebiyatin besigi olan medeni ulkelere 
gelince, bu ulkelerde dinler tamamen bozuldu, 
asaletini ve kuvvetini kaybetti. Islahatgilar kayboldu, 
dogruyu ogreten insanlar yok oldu. Dinsizlik agikga 
kendini gosterdi ve kotuluk gogaldi. Olguler degi§ti. 
Bu ulkelerde insanlar kendini onemsemedi ve bu 
nedenle intiharlar gogaldi. Ailevi baglar pargalandi. 
Toplumsal iliskiler koptu. Psikologlarm 
muayenehaneleri hastalarla dolup tasti, buyu 
pazarlan kuruldu, ruhunu doyurmak, kendini mutlu 
etmek ve gonul huzuru bulmak igin bu ulkelerde 
insan her turlu eglenceyi denedi ve her yeni akima 
tabi oldu... 

Bu eglenceler, inanglar ve gorufler bunu 
gergeklestirmede basanli olamadi. Yaraticisi ile bag 
kurup O'na, razi oldugu ve peygamberlerine 
emrettigi §ekilde ibadet edene kadar da bu 
mutsuzlukta ve ruhi bunalimda kalmaya devam 
edecektir. Allah Teala, rabbinden yuz geviren ve 
baskasmin yoluna koyulanin halini agiklayarak soyle 
buyurur. (Kim de beni anmaktan yiiz gevirirse 
§iiphesiz onun sikintih bir hayati oiacak ve biz 

114 Bkz. "Es-Siyretu'n Nebeviyye" / Ebu'l Hasen En-Nedvi 
(sf. 19-28) 
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onu, kiyamet gijnu kor olarak hasredecegiz.)115 

Allah Subhanehu ve Teala mu'minlerin guvenliklerini 
ve bu dunyadaki mutluluklanni haber vererek §6yle 
buyurur: (inanip da imanlanna herhangi bir 
haksizlik bulastirmayanlar var ya, iste giiven 
onlanndir ve onlar dogru yolu bulanlardir.)116 Ve 
§oyle buyurur: (Mutlu olanlara gelince, onlar da 
cennettedirler. Rabbinin diledigi haric, gokler ve 
yer durdukga onlar da orada ebedi kalacaklardir. 
Bu bitmez, tiikenmez bir liituftur.)117 

islam'in di§mdaki bu dinlere daha once 
belirttigimiz hak dinin olgutlerini uygulayacak olursak 
-bu kisa sunudan da acikga anlafilacagi gibi- o 
unsurlarm cogunu kaybettiklerini goruruz. 

Bu dinlerin kaybettikleri en buyuk unsur, Allah'i 
birlemektir. Bu dinlerin mensuplan, Allah'a ba§ka 
ilahlan ortak ko§mu§lardir. Aynca bu bozulmu§ 
dinler insanlara, zaman ve mekana uygun; 
insanlann dinlerini, irzlanni, nesillerini, mallanni ve 
kanlarmi koruyan bir §eriat sunmaz. Onlari, Allah'in 
emrettigi §eriata ybnlendirmez. icindeki celi§ki ve 
tezatlar nedeniyle mensuplanna huzur ve mutluluk 
vermez. 

islam'a gelince onun; Allah'in, kendisi ve 
insanlik igin sectigi kalici hak dinin oldugu ileriki 
bblumlerde agiklanacaktir. 

11520/Ta-Ha/124 
1166/el-En'am/82 
11711/Hud/108 
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Bu bolumun ardindan nubuvvetin hakikatini ve 
nubuvvetin delillerini, insanlann ona olan ihtiyacini 
tanitmamiz; peygamberlerin davetinin asillanni, son 
ve ebedi cagnnin hakikatini aciklamamiz uygun 
olacaktir. 

Peygamberlik Ger?egi 

insanin bu dunyada bilmesi gereken en buyuk 
§ey onu yoktan vareden ve uzerine nimetler 
yagdiran Rabbini tanimaktir. Allah'in mahlukati 
yaratmasindaki en buyuk gaye yalnizca O'na ibadet 
etmeleridir. 

Fakat insan Rabbini gercek anlamda nasil 
tanir? Haklanni ve bdevlerini, Rabbine ne sekilde 
ibadet edecegini nasil bilir? insan; hayatin inisjnde 
ve ciki§inda kendisine yardim eden, hastaligm 
tedavisinde, ilag temininde, mesken bina etmede ve 
benzeri isjerde isjni goren birini bulur. Fakat diger 
insanlar arasinda ona Rabbini tanitacak ve Rabbine 
nasil ibadet edecegini a?iklayacak birini bulamaz. 
Qunku akillar, Allah'in onlardan diledigini tek 
ba§lanna bilemezler. insan akli, kendisi gibi bir 
be§erin diledigini dahi, o dilegini haber vermeden 
bilemezken, Allah'in diledigini nasil bilir? Bu gorev; 
Allah'in mesajini teblig igin sectigi rasuller ve 
nebilerle sinirlidir. Onlardan sonra gelen ve hidayet 
uzere   olan   peygamberlerin   mirascilan   imamlarla 
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sinirlidir. Bu imamlar, peygamberlerin metotlanni 
ta§irlar ve onlann izinden yururler. Onlann adina, 
mesajlanni iletirler. Qunku insanlarm, dogrudan 
Allah'dan bilgi almasi mumkun degildir. Onlar buna 
gug yetiremezler. Allah Teala soyle buyurur: (Allah 
bir insanla ancak vahiy yoluyla veya perde 
arkasindan konusur, yahut bir e\g\ gonderip 
izniyle ona diledigini vahyeder. O yucedir, 
hakimdir.)118 Mutlaka Allah'dan §eriatini kullanna 
iletecek bir araci ve elci olmalidir. Bu elgiler ve 
aracilar, rasuller ve nebilerdir. Melek, Allah'in 
mesajini peygambere ta§ir. Peygamber de onu 
insanlara iletir. Melek, mesajlan dogrudan insanlara 
ta§imaz. Qunku melekler alemi, yapi bakimindan 
insanlar aleminden farklidir. Allah Teala §6yle 
buyurur: (Allah meleklerden de, insanlardan da 
elgiler se?er. §iiphesiz Allah isitendir, 
gorendir.)119 

Allah'in hikmeti; onunla konu§abilmeleri ve 
kar§i kar§iya gelebilmeleri nedeniyle onu iyice 
anlamalan igin elcinin, kendilerine elgi 
gonderilenlerin cinsinden olmasini gerektirmi§tir. 
§ayet elgi meleklerden gonderilmi§ olsaydi, onunla 
kar§i kar§iya gelemez ve ondan hicbir §ey 
alamazlardi.120     Allah     Teala     §6yle     buyurur: 

11842/e§-§ura/51 
11922/el-Hac/75 
120 Tefsiru'l Kur'ani'l Azim / Ebu'l Fida Ismail bin Kesir El 
Kuresi (3/64) 
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("Muhammed'e bir melek indirilseydi ya!" 
dediler. Eger biz oyle bir melek indirseydik 
elbette i§ bitirilmi§ olur, artik kendiierine goz bile 
actmlmazdi. Eger peygamberi bir melek 
kilsaydik muhakkak ki onu insan suretine sokar, 
onlan yine dii§mekte olduklan ku§kuya 
dii§ururdiik.)121 Ve soyle buyurur: ((Rasuliim!) 
Senden once        gonderdigimiz        biitun 
peygamberlerde hie §uphesiz yemek yerler, 
car§ilarda dola§irlardi.)122 Ve devaminda soyle 
buyurur: (Bizimle kar§ila§mayi ummayanlar: Bize 
ya melekler indirilmeliydi ya da Rabbimizi 
gdrmeliydik, dediler. Andolsun ki onlar kendileri 
hakkinda kibre kapilmi§lar ve azgmhkta pek ileri 
gitmi§lerdir.)123 Allah Teala §6yle buyurur: (Senden 
once de, kendiierine vahyettigimiz ki§ilerden 
ba§kasmi peygamber olarak gdndermedik.)124 

Ve foyle buyurur: ((Allah'in emirlerini) onlara 
iyice aciklasin diye her peygamberi yalniz kendi 
kavminin diliyle gonderdik.)125 

Bu rasuller ve nebiler; akil mukemmelligi, fitrat 
duzgunliigu, sozde ve davrani§ta dogruluk, 
kendisine verileni iletmede guvenilirlik, insan 
yasantismi   kirletecek  seylerden   korunmuf  olma, 

121 6/el-En'am/8-9 
122 25/el-Furkan/20 
123 25/el-Furkan/21 
124 16/en-Nahl/43 
12514/ibrahim/4 
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goze itici gelen ve saglikh zevklerin hosjanmayacagi 
bedensel kusurlardan uzak olma niteliklerine 
sahiptir.126 Allah onlann nefislerini ve ahlaklanni 
anndirmi§tir. Onlar, yaratilis bakimindan insanlann 
en mukemmelidir. Nefis bakimindan en annmisidir. 
Comertlik bakimindan en ustunudur. Allah onlarda, 
guzel ahlaki ve iyi huylan bir araya toplamistir. 
Yumusak huylulugu, ilmi, hosgbrijyu, comertligi, 
cesareti ve adaleti onlarda toplamistir. Boylece bu 
huylarla, kavimleri arasinda diger insanlardan 
aynlirlar. Iste Salih aleyhisselam'm kavmi... Allah 
Teala'nin bildirdigine gore Salih aleyhisselam'a 
§6yle derler: (Dediler ki: Ey Salih! Sen bundan 
once icimizde umit beslenen birisiydin. (§imdi) 
babalarimizm taptiklarma tapmaktan bizi 
engelliyor musun?)127 $uayb aleyhisselam'm 
kavmi ise §uayb aleyhisselam'a soyle der: (Dediler 
ki: Ey §uayb! Babalarimizm taptiklarmi, yahut 
mallanmiz hususunda diledigimizi yapmayi terk 
etmemizi sana namazin mi emrediyor? Oysa sen 
yumu§ak huylu ve cok akillism!)128 Muhammed 
sallallahu aleyhi ve sellem, kendisine peygamberlik 
inmeden once kavmi arasinda "el-Emin/Guvenilir" 
lakabiyla meshur olmustur. Rabbi celle ve ala da 
O'nu soyle nitelendirir. (Muhakkak ki sen yiiksek 

126 Bkz. "Levamiu'l Envar El-Behiyye" (2/265), "El-islam" / 
Ahmed Qelebi (sf. 114) 
127 

128 

127 11/Hud/62 
11/H0d/87 
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bir ahlak iizeresin.)129 Onlar, Allah'm yarattiklan 
arasindan segtikleridir. Allah onlari, mesajini 
tasimak ve emniyeti ilerletmek uzere secmis ve 
tercih etmi§tir. Allah Teala soyle buyurur: (Allah 
peygamberligini kime verecegini daha iyi 
bilir.)130 Ve soyle buyurur: (Gercekten Allah, 
Adem'i, Nuh'u, ibrahim ve imran'm ailesini secip 
alemlere iistun kildi.)131 

Bu rasuller ve nebiler, Allah'm onlari 
vasiflandirdigi ustun niteliklere ve tanindiklan yuce 
sifatlara ragmen yine de insandirlar. Diger 
insanlann basjna gelen onlann da basjna gelir. 
Onlar da acikirlar, hastalanirlar, uyurlar, yemek 
yerler, evlenirler ve blurler. Allah Teala §6yle 
buyurur: (Muhakkak sen de oleceksin, hig 
siiphesiz onlar da oleceklerdir.)132 Ve §6yle 
buyurur: (Andolsun ki Biz senden once 
peygamberler gondermis, onlara da esler ve 
evlatlar vermi§izdir.)133 Daha da dtesi zulme 
ugrayip bldurulebilir, ulkelerinden cikanlabilirler. 
Allah Teala §byle buyurur: (Hani o kafirler seni 
tutup baglamak yahut oldurmek yahut seni 
gikarmak igin sana tuzak kuruyorlardi. Onlar bu 
tuzagi kurarlarken Allah da bunun karsiliginda 

129 68/el-Kalem/4 
1306/el-En'am/124 
131 3/Al-i lmran/33 
132 39/ez-Zumer/30 
133 13/er-Ra'd/38 
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kendilerine tuzak kuruyordu. Allah, tuzak 
kuranlara karsjlik verenlerin en hayirlisidir.)134 

Fakat dunyada ve ahirette sonuc ve zafer onlanndir: 
(Allah, (dinine) yardim edene elbette yardim 
eder.)135 Allah Subhanehu §6yle buyurur: (Allah: 
"Andolsun ki ben ve peygamberlerim mutlaka 
galip gelecegiz" diye yazmistir. §iiphesiz Allah 
gugludur, galiptir.)136 

Peygamberligin Alametleri 

Peygamberlik, ilimlerin en §ereflisini 
ogrenmenin, amellerin en degerlisini ve yucesini 
yerine getirmenin araci oldugu icin Allah 
Subhanehu, rahmeti geregi o peygambere i§aret 
eden, insanlann onlan tanimasini saglayan 
alametler yaratmi§tir. Gergekte her bir ?agn one 
surenin uzerinde, dogru soyluyorsa dogrulugunu 
belirten, yalanci ise yalanini ortaya pikaran durumlar 
ve belirtiler gdrulur. Peygamberligin alametleri 
goktur. Bunlardan bazilan §u §ekildedir: 

1. Peygamberin, yalnizca Allah'a ibadet etmeye 
ve    O'nun    di§indakilere    ibadeti    terk    etmeye 

134 8/el-Enfal/30 
135 22/el-Hac/40 
13658/el-Mucadele/21 
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cagirmasidir.    Qunku    bu       Allah'in    mahlukati 
yaratismdaki gayedir. 

2. insanlan kendisine iman etmeye ve Onu 
dogrulamaya, onunla gonderilenlerle amel etmeye 
cagirmasidir. Allah, peygamberi Muhammed 
sallallahu aleyhi ve sellem'e soyle demesini 
emreder (De ki: "Ey insanlar! Ben Allah'in size, 
hepinize gonderdigi peygamberiyim.")137 

3. Allah'in onu, cesjtli peygamberlik delilleriyle 
desteklemesidir. Peygamberin getirdigi mucizeler bu 
delillerdendir. Kavmi onun mucizelerini reddedemez 
ve bir benzerini de getiremez. Musa aleyhisselam'in 
asayi yilana donu§turdugundeki mucizesi, isa 
aleyhisselam'in -Allah'in izniyle- dogustan koru ve 
alacaliyi iyile§tirdigi zamanki mucizesi, Muhammed 
sallallahu aleyhi ve sellem'in okuma-yazma 
bilmeyen ummi bir insan olmasina ragmen getirdigi 
Kur'an-i Kerim mucizesi ve peygamberlerin diger 
mucizeleri bunlardandir. Bu delillerden biri de, 
nebilerin ve rasullerin getirdigi apagik gergektir. 
Muhalifleri onu gurutemez ve inkar edemez. Bilakis 
o muhalifler bile, peygamberlerin getirdiginin inkar 
edilmeyecek bir gercek oldugunu bilir. 

Allah'in yalnizca peygamberlere has kildigi hal 
olgunlugu, guzel nitelikler, degerli bzellikler ve 
huylar da bu delillerdendir. 

1377/el-A'raf/158 
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Yine; Allah'in, muhaliflerine karsj onlara yardim 
etmesi, cagirdiklan §eyi ustun kilmasi bu 
delillerdendir. 

4. Qagnsinin asillarda, rasullerin ve nebilerin 
kendisine gagirdigi asillarla uyusuyor olmasidir.138 

5. Kendisine ibadete ve ibadet olan bir §eyi 
onun icin yapmaya cagirmamasidir. Kabilesini ve 
grubunu yuceltmeye cagirmamasidir. Allah; 
peygamberi Muhammed'e, insanlara sbyle 
soylemesini emreder: (De ki: "Ben size yanimda 
Allah'in hazineleri vardir, demiyorum. Ben gaybi 
da bilmem. Size suphesiz ben bir melegim de 
demiyorum. Ben ancak bana vahyolunana 
uyanm.")139 

6. Insanlardan, cagnsina kar§ihk dunyahk bir 
gikar talep etmemesidir. Allah Teala, peygamberleri 
Nuh, Hud, Salih, Lut ve §uayb (Allah'in selami 
onlann uzerine olsun) hakkmda haber vererek, 
kavimlerine soyle soylediklerini bildirir: ("Ben 
sizden bunun igin herhangi bir iicret de 
istemiyorum. Benim mukafatim ancak alemlerin 
Rabbine aittir.")140 Muhammed sallallahu aleyhi ve 
sellem de kavmine §6yle dedi: (De ki: "Buna 
karsilik sizden higbir iicret istemiyorum ve ben 

138 Bkz. Mecmuu'l Fetava / §eyhulislam Ibni Teymiyye 
(4/212-213) 

14026/e§-$uara/109, 127, 145, 164, 180 
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kendiliginden bir §eyler uyduranlardan da 
degilim.")141 

Niteliklerinden ve peygamberliklerinin 
delillerinden bir bolum zikrettigim bu rasuller ve 
nebiler goktur. Allah Teala soyle buyurur: 
(Andolsun ki Biz her ummete: "Allah'a ibadet 
edin, taguttan kagmm" diye bir peygamber 
gondermi§izdir.)142 insanhk onlarla mutlulugu 
bulmustur. Tarih, onlann haberleriyle doludur. 
Dinlerinin kurallan, nesilden nesle nakledilmi§tir ve 
bu kurallar, hak ve adalettir. Yine Nuh kavminin 
tufanla yok olmasi, Firavun'un suda bogulmasi, Lut 
kavminin ba§ina gelen azap, Muhammed sallallahu 
aleyhi ve sellem'in du§manlan kar§isindaki zaferi ve 
dininin yayilmasi gibi Allah'in onlara yardimi ve 
du§manlanni helak etmesi de nesilden nesle 
aktanlmistir. 

Bunu bilen; onlann iyilik ve hidayet getirdigini, 
insanlan kendilerine fayda veren seylere yonelttigini 
ve zarar veren seylerden sakindirdigini kesin olarak 
bilir. Onlann ilki Nuh aleyhisselam ve sonuncusu 
Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. 

141 39/Sad/86 
142 16/en-Nahl/36 
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insanlann Peygamberlere 
ihtiyaci 

Peygamberler, Allah'm kullanna gbnderdigi 
elcilerdir. Onlara, Allah'm emirlerini iletirler. O'nun 
emirlerine itaat etmeleri durumunda Allah'm onlar 
igin hazirladigi nimetleri mujdelerler. O'nun 
yasaklanna uymazlarsa ugrayacaklan kalici 
azaptan sakindinrlar. Onlara gecmis. ummetlerin 
haberlerini, Rablerinin emrine karsj gelmeleri 
nedeniyle dunyada basjarma gelen azap ve cezayi 
anlatirlar. Bu emirleri ve yasaklan, akillarm tek 
basjna bilmesi mutnkun degildir. Bu nedenle Allah; 
insana deger vererek, onlan §ereflendirerek ve 
onlarm cikarlarmi koruyarak kurallar belirlemi?, 
emirler ve yasaklar koymu§tur. 

Qunku insanlar, §ehvetlerinin pesine takilip 
haramlan cigneyebilir. insanlara saldirip haklanni 
ellerinden alabilirler. Allah'm onlarm arasma zaman 
zaman elciler gondermesi derin hikmetindendir. 
Onlara Allah'm emirlerini hatirlatirlar. O'na isyan 
etmekten sakindinrlar. Onlara ogtit verirler ve 
gecmi§tekilerin haberlerini bildirirler. §uphesiz; 
sasirtici haberler kulaklara gelince ve ilginc 
dusunceler zihinleri uyandinnca akillar bundan 
yararlanir. Bilgisi artar ve anlayisj duzelir. Qok 
dinleyen insanm hatirasi cok olur. Hatirasi cok 
olanin du§uncesi cok olur. Du§uncesi cok olanm 
bilgisi cok olur. Peygamberlerin gonderilmesinden 
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ba§ka bir yol ve hak duzeninde onlann bir alternate 
yoktur.143 

§eyhulislam ibni Teymiyye144 rahimehullah 
§6yle der: Peygamberlik, kulun dunyasimn ve 
ahiretinin islahi icin kagmilmazdir. Ahiretinin islahi 
ancak peygamberin getirdigine uymaktadir. Ayni 
sekilde yasammin ve dunyasimn islahi da ancak 
peygamberin getirdigine uymaktadir. insan, seriata 
kacinilmaz olarak ihtiyac duyar. Qunku o, iki hareket 
arasmdadir: Kendisine fayda veren §eyi edinme 
hareketi ve kendisine zarar veren seyi uzakla§tirma 
hareketi. §eriat; insana fayda veren §eyi ve zarar 
veren seyi agiklayan isiktir. Allah'm yeryuzundeki 
nuru ve kullan arasindaki adaletidir. icerisine girenin 
guvenlikte oldugu kalesidir. 

§eriat ile istenen, faydali ve zararli seylerin 
duyu ile ayirt edilmesi degildir. Qunku bu, hayvanlar 
icin gegerlidir. Esek ve deve, arpa ile topragi 
birbirinden ayinp segebilir. Bilakis seriat ile istenen; 
sahibine dunyasmda ve ahiretinde zarar veren filler 
ile, fayda veren filleri ayirmaktir. imanin, tevhidin, 
adaletin, iyilik ve ihsanin, guvenilirligin, iffetin, 
cesaretin,    ilmin,    sabnn,    iyiligi   emretmenin   ve 

143 A'lamu'n Nubuvve / Ali bin Muhammed El-Maverdi (sf. 
33) 
144 Ahmed bin Abdulhalim bin Abdusselam. ibni Teymiyye 
ismiyle meshur. Hicri 661 yilinda dogdu ve 728 yilmda 
vefat etti. islam alimlerinin buyuklerindendir. Essiz bir gok 
eseri vardir. 
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kotulukten sakindirmanin, akrabalik bagini 
gozetmenin, anne-babaya iyi davranmanin, 
kom§ulara iyilik etmenin, haklan yerine getirmenin, 
ibadeti Allah'a has kilmamn, Allah'a tevekkul 
etmenin ve O'ndan yardim dilemenin, kaderine razi 
olmanm, hukmune boyun egmenin, Allah'i ve 
rasullerini bildirdikleri her §eyde dogrulamanm ve 
benzerinin faydasi gibi, kulun dunyasi ve ahireti igin 
yararli davranisjan bilmesidir. Bunun tersinde ise 
kulun mutsuzlugu, dunyasmda ve ahiretinde zaran 
vardir. 

Peygamberlik olmasaydi; akil, hayattaki yararli 
ve zararli §eylerin ayrintisini bilemezdi. Allah'in 
kullanna olan nimetlerinin en buyugu ve onlara 
lutfunun en degerlisi, onlara elgiler gondermesidir. 
Onlara kitaplar indirmesi ve dogru yolu 
agiklamasidir. §ayet bu boyle olmasaydi onlar 
hayvanlar seviyesinde ve hayvanlardan daha kotu 
bir halde olurdu. Allah'in mesajini kabul eden ve 
onun uzerinde dosdogru yuruyen, insanlann en 
iyilerindendir. Kim de reddederse ve onun disjna 
gikarsa insanlann, en kotulerindendir. Kopekten ve 
domuzdan daha kotu bir durumdadir. Her degersiz 
seyden daha degersizdir. Yeryuzu ehli igin kahcihk 
ancak iclehnde bulunan peygamberligin izleri iledir. 
Peygamberlerin izleri yeryuzunden tamamen yok 
olup, hidayet yollannin i§aretleri silinince; Allah, ulvi 
ve sufli alemleri yikar ve kiyameti kopanr. 

Yeryuzu ehlinin peygambere ihtiyaci; gune§e ve 
aya, ruzgara ve yagmura olan ihtiyaci gibi degildir. 
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insanin, hayatina ihtiyaci gibi degildir. Gozun isjga, 
bedenin yiyecek ve icecege ihtiyaci gibi de degildir. 
Bilakis bunlardan daha buyuktur. Tahmin edilen ve 
akla gelen her §eye ihtiyactan daha sjddetlidir. 
Peygamberler (Allah'in salat ve selami onlann 
uzerine olsun), Allah Teala ile kullan arasinda 
emrini ve yasagmi iletmede aracidirlar. Onlar, Allah 
ile kullan arasinda elcidirler. Onlann sonuncusu ve 
efendisi, Rabbi katmda en degerli olani, Muhammed 
sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Allah O'nu, alemlere 
rahmet ve butun yaratilmisjara huccet olarak 
gondermi§tir. O'na itaat etmeyi ve O'nu sevmeyi, 
O'na saygi duymayi ve O'nu desteklemeyi, O'nun 
haklanni yerine getirmeyi kullan uzerine farz 
kilmisjir. Butun nebiler ve rasullerden, kendisine 
ula§malan halinde O'na iman etmeleri ve uymalan 
uzerine ahit ve soz almi§, kendilerine uyan 
mu'minlerden de bu konuda soz almalanni onlara 
emretmi§tir. Allah O'nu, kiyametin hemen 
bncesinde, mujdeci ve uyanci, izniyle Allah'a 
cagiran ve aydinlatan bir isik kaynagi olarak 
gondermi§tir. O'nunla peygamberligi sona 
erdirmi§tir. O'nunla sapikliktan hidayete ybneltmis, 
ve cehaletten gikararak bilgilendirmistir. O'nun 
peygamberligi ile kbr gozleri, sagir kulaklan ve 
kapali kalpleri acmi§tir. Yeryuzu, karanliktan sonra 
O'nun peygamberligi ile aydmlanmis. ve 
daginikhktan sonra kalpler birbirine isinmi§tir. Allah 
O'nunla egri milleti duzeltmi§ ve aydinlik yolu 
a?iklamistir.   O'nun  gbgsunu  ferahlatmi§,   yukunu 



islam: Usulleri ve Prensipleri 85 

hafifletmis ve zikrini yukseltmistir. Zilleti ve a§agihgi, 
O'na muhalefet edenlerin uzerine kilmistir. O'nu 
peygamberlerin gelmedigi ve yok oldugu, sozlerin 
parpitilip seriatlarm degistirildigi, her kavmin kendi 
gorusunun zulmune dayandigi, bozuk gorusjeri ve 
hevalan ile kullari arasinda Allah hakkinda hCikum 
verdikleri bir donemde gondermi§tir. Allah, O'nunla 
insanlan hidayete erdirmis. ve yollari agiklami^tir. 
O'nunla insanlan     karanhklardan     aydinliga 
gikarmi^tir. Kurtulu§ ehli ile gunah ehlini O'nunla 
ayirmistir. O'nun yolunda ilerleyen hidayeti 
bulmustur. O'nun yolundan gikan da sapitmis ve 
haddini a§mi§tir. Allah O'na, diger rasullere ve 
nebilere salat ve selam eylesin.145 

insanm, peygambere ihtiyacmi su sekilde 
ozetleyebiliriz: 

1- O, yaratilmis ve yetistirilmi§ bir insandir. 
Mutlaka yaraticisini tanimasi, ondan ne istedigini ve 
nigin yaratildigini bilmesi gerekir. insan tek basma 
bunu bilemez. Bunun igin, nebileri ve rasulleri 
bilmesinin ve onlann getirdigi hidayet ve nuru 
bilmesinin disjnda bir yol yoktur. 

2- insan, beden ve ruhtan olu§mustur. Bedenin 
gidasi, bulabildigi yiyecek ve igecektir. Ruhun 
gidasmi ise, yaraticisi belirlemi§tir. Bu da, dogru din 

145 Kaide fi Vucubi'l i'tisam bi'r Risale / §eyhulislam Ibni 
Teymiyye. Bkz. Mecmuu'l Fetava (19/99-102), Bkz. 
Levamiu'l Envar El-Behiyye (2/261-263) 
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ve  salih  ameldir.   Nebiler ve  rasuller dogru  dini 
getirmis. ve salih amele yonlendirmi§tir. 

3- insan, fitrati geregi dine ihtiyac duyar. 
mutlaka uyacagi bir dini olmalidir. Bu din de, 
mutlaka dogru olmalidir. Nebilere ve rasullere 
inanmanin, onlarin getirdigine i'man etmenin disjnda 
dogru dine goturecek bir yol yoktur. 

4- insan; dunyada Allah'm nzasina, ahirette de 
cennetine ve nimetine ula§tiracak yolu bilmeye 
muhtactir. Ancak nebiler ve rasuller bu yola yoneltir 
ve yonlendirir. 

5- insanin kendisi zayiftir. Ve bir cok du§man 
onu gbzetlemektedir. §eytan onu yoldan cikarmak 
ister. Kotu arkadasjar ona girkini guzel gosterir. 
Kotulugu emreden bir nefis vardir. Bu nedenle o, 
kendisini du§manlarmin tuzagmdan koruyacak bir 
§eye muhtaQtir. Nebiler ve rasuller, buna yoneltir ve 
bunu ona en guzel §ekilde agiklar. 

6- insan, yaratilisj geregi medenidir. insanlarla 
bir arada bulunmasmin ve onlarla birlikte 
ya§amasinm mutlaka bir takim kurallan olmalidir ki 
insanlar adaleti ve hakki gozetsinler. Degilse 
hayatlan, orman hayati gibi olur. Bu kurallar a§inya 
kagmadan ve ihmal etmeden her hak sahibinin 
hakkini korumalidir. Bu kapsamli kurallan da ancak 
nebiler ve rasuller getirir. 

7- insan; nefsi acidan huzur ve guvenligi 
saglayacak gercek mutluluk faktorlerine onu 
yonlendirecek §eyleri bilmeye muhtactir. I§te bu, 
nebilerin ve rasullerin yonlendirdigi §eydir. 
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insanlann, nebilere ve rasullere ihtiyacini 
agikladiktan sonra ahireti zikretmemiz ahirete i§aret 
eden delilleri ve kanitlan aciklamamiz uygun 
olacaktir. 

Ah i ret 

Her insan, kacinilmaz olarak olecegini kesinlikle 
bilir. Fakat blumden sonraki hali ne olacaktir? Mutlu 
mu yoksa mutsuz mu olacaktir? Milletlerin ve 
halklann bir gogu, bldukten sonra yeniden 
diriltileceklerine, yaptiklan uzerine hesaba 
cekileceklerine ve yaptiklan hayirsa hayir, §erse §er 
bulacaklanna inanir.146 Bu olayi, yani yeniden 
dirilmeyi ve hesaba cekilmeyi, saglikli akillar onaylar 
ve ilahi §eriatlar destekler. Bu inane §u C19 temel 
uzerine kurulmu§tur: 

1- Allah Subhanehu'nun ilminin, kusursuz 
oldugunu onaylama. 

2- Allah Subhanehu'nun kudretinin kusursuz 
oldugunu onaylama. 

3- Allah Subhanehu'nun hikmetinin kusursuz 
oldugunu onaylama.147 

146 

147 
Bkz. El-Cevabu's Sahih (4/96) 
Bkz. El-Fevaid / Ibnu'l Kayyim (sf.6-7) 
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Oldukten sonra yeniden dirilmeyi ispat etmede 
nakli ve akli deliller birbirini desteklemektedir. Bu 
delillerden bazilan §u §ekildedir. 

1- Gbklerin ve yerin yaratili§ini oluleri diriltmeye 
delil olarak getirmek. Allah Teala §6yle buyurur: 
(Peki, goklerle yeri yaratmis ve onlan 
yaratmaktan dolayi yorulmamis olan Allah'in, 
oluleri diriltmeye de kadir oldugunu gormezler 
mi? Evet, muhakkak ki 0, her seye giicii 
yetendir.)148 Ve §6yle buyurur: (Goklerle yeri 
yaratan, onlar gibisini yaratmaya kadir degil 
midir? Evet. Ve O, biricik yaratandir, her seyi en 
iyi bilendir.)149 

2- Allah'in; mahlukati, daha once bir benzeri 
olmadan yaratmasmdaki kudretini tekrar bir kez 
daha yaratma kudretine delil olarak getirmek. 
Yoktan var etmeye gucu yetenin tekrar yaratmaya 
daha gok gucu yeter. Allah Teala §oyle buyurur: 
(Yaratiklan ilkin yoktan var eden sonra da onu 
tekrar iade eden O'dur. Ve bu O'na gore daha 
kolaydir.)150 Ve §6yle buyurur: (Kendi yaratihsmi 
unutarak Bize bir misal getirip dedi ki: 
"Qiirumiis kemikleri kirn diriltecektir?" De ki: "O, 
her tiirlii yaratmayi en iyi bilendir.")151 

148 46/el-Ahkaf/33 
149 36/Yasin/81 
150 30/er-Rum/27 
151 36/Yasin/78-79 
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3- insanin, bu eksiksiz §ekliyle; organlanyla ve 
gucuyle; etten ve kemikten, damarlardan ve 
sinirlerden, agikliklardan ve aletlerden, bilgilerden 
ve iradelerden, uretimlerden olu§an nitelikleriyle en 
guzel bicimde yaratilmasi, Allah'm oluleri diriltme 
kudretine en buyiik delil te§kil eder. 

4- Dunya hayatinda oluleri diriltmeyi Allah 
Subhanehu'nun ahirette oluleri diriltme kudretine 
delil getirmek. Allah'in, peygamberlerine indirdigi 
ilahi kitaplarda bununla ilgili haberler gelmi§tir. 
Olulerin -Allah'in izniyle- ibrahim aleyhisselam ve 
isa aleyhisselam tarafindan diriltilmesi ve benzeri bir 
gok haber bunlardandir. 

5- Allah'in yeniden diriltmeye ve bir araya 
toplamaya benzeyen olaylardaki kudretini, oluleri 
diriltme kudretine delil getirmek. Bu olaylardan 
bazilan §6yledir: 

a- Allah'in ihsani bedenin her bblgesinde 
dagilmis. durumda bulunan bir damla meniden 
yaratmasi. Bu nedenle butun organlar cinsel iliskinin 
zevkine ortak olur. Allah bu meni damlasini bedenin 
her kd§esinden toplayarak bir araya getirir. Sonra o 
damla cikar ve rahme yerlesir. Allah ondan insani 
yaratir. Bu parcalar ayn iken onlari bir araya 
toplayan ve ondan da o §ahsi olusturanin, bu 
parcalar olum ile tekrar ayrilmca onlari yeniden 
toplayip bir araya getirmesi nasil imkansiz olabilir? 
Allah   azze   ve   celle   §byle   buyurur:   (Soyleyin 
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oyleyse doktugiinuz meni  nedir? Onu siz mi 
yaratiyorsunuz yoksa yaratan biz miyiz?)152 

b- Her gesidiyle bitki tohumlan islak topraga 
dusunce ve uzerini toprak ve su kaplayinca, akli 
bakisa gore gurumesi ve bozulmasi gerekir. Qunku 
su ve topraktan biri gurumenin gergeklesmesi igin 
yeteriidir. ikisi birlikte olunca gurumenin olmasi daha 
evladir. Fakat o tohum bozulmaz. Bilakis korunmus, 
olarak kalir. Sonra rutubet artinca tohum yanlir ve 
ondan bitki gikar. Peki bu, kusursuz bir kudrete ve 
kapsamli bir hikmete i§aret etmez mi? Bu kudret ve 
hikmet sahibi ilah, pargalan birlestirmekten ve 
organlan yerlestirmekten nasil aciz olur? Allah 
Teala soyle buyurur: (§imdi bana ektiginizi haber 
verin. Onu siz mi bitiriyorsunuz, yoksa bitiren 
biz miyiz?)153 Bunun bir benzeri de Allah Teala'nin 
su ayetidir: (Sen yeryiizunii kupkuru ve olii bir 
halde gorursun. Fakat biz, iizerine yagmur 
indirdigimizde o, kipirdanir, kabanr ve her 
gesitten ig agici bitkiler verir.)154 

6- Her seyi bilen, kudret ve hikmet sahibi 
yaratici, mahlukati bos yere yaratmaktan ve basi 
bos birakmaktan munezzehtir. Allah celle celaluhu 
§6yle buyurur: (Gogii, yeri ve ikisi arasmdakileri 
biz bos yere yaratmadik. Bu, inkar edenlerin 
zannidir.    Vay    o    inkar    edenlerin    atesteki 

152 56/el-Vakia/58-59 
153 56/el-Vakia/63-64 
154 22/el-Hacc/5 
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haline!)155 Bilakis onlan buyuk bir hikmet ve yuce 
bir amac icin yaratmistir. §6yle buyurur: (Ben 
cinleri ve insanlan ancak, bana kulluk etsinler 
diye yarattim.)156 Bu ilahm katinda kendisine itaat 
edenle kendisine isyan edenin esit olmasi O'na 
yaki§maz. Allah Teala soyle buyurur: (Yoksa biz, 
iman edip de iyi isler yapanlan, yeryiizunde 
bozgunculuk yapanlar gibi mi tutacagiz? Veya 
korkanlan yoldan cikanlar gibi mi sayacagiz?)157 

Bu nedenle, hikmetinin kusursuzlugu ve karsi 
konulmaz gucunun buyuklugu geregi; her insana 
amelinin karsihgini vermek; iyilik yapani 
sevaplandirmak, kotuluk yapana azap etmek igin 
Kiyamet gunu insanlan yeniden diriltir. Allah Teala 
soyle buyurur: (Allah'in gergek bir va'di olarak 
hepinizin doniisu ancak O'nadir. Qunkii O, 
mahlukati once yaratir, sonra da iman edip iyi 
isler yapanlara adaletle mukafat vermek icin 
(huzuruna) geri cevirir. Kafir olanlara gelince, 
inkar etmekte olduklan seylerden otiirii onlar 
icin kaynar sudan bir icki ve elem verici bir azap 
vardir.)158 

155 38/S'ad/27 
15651/ez-Zariyat/56 
157 38/Sad/28 
158 10/Yunus/4, Gegen konular igin bkz. "El-Fevaid" / 
ibnu'l Kayyim (sf. 6,9), "Et-Tefsiru'l Kebir" / Er-Razi 
(2/113-116) 
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Ahiret gunune ve oldukten sonra yeniden 
dirilmeye inanmanin, fert ve toplum uzerinde bir 90k 
etkisi vardir. Bu etkilerden bazilan su sekildedir: 

1- insanin bu gunun mukafatini arzulayarak, 
Allah'a itaate gayret etmesi ve bu gunun cezasmdan 
korkarak O'na isyandan uzak durmasidir. 

2- Ahiret gunune imanda; mu'min, ahiret 
nimetlerini ve mukafatini umarak kagirdigi dunya 
nimetleri ve dunya mail icin teselli bulur. 

3- insan, ahiret gunune inanmakla, olumden 
sonra ne olacagini bilir. Amelinin karsiligini; iyi ise 
iyi, kotu ise kotu bulacagini, hesaba cekilmek icin 
durdurulacagini, kendisine zulmedenden hakkinin 
alinacagini, kendisinden de zulmettigi ve haklanni 
gignedigi kisilerin haklannin alinacagini bilir. 

4- Allah'a ve ahiret gunune iman, insanlik icin 
guvenligin azaldigi ve sava§lann hig bitmedigi bir 
zamanda bans ve guvenlik saglar. Qunku Allah'a ve 
ahiret gunune inanmak; insani, gizli ve asikar 
hallerinde kotulugunu ba§kalanndan geri tutmaya 
zorlar. Hatta, kalbinde gizledigine isleyerek -sayet 
varsa- kotu niyeti dogmadan yok eder. 

5- Ahiret gunune inanmak; insani ba§kalarma 
zulmetmekten ve haklanni gignemekten alikoyar. 
Insanlar ahiret gunune inaninca birbirlerine 
zulmetmekten uzak olurlar ve haklan korunur. 

6- Ahiret gunune inanmak; insanin dunyaya, 
hayatin tumu olarak degil, bilakis hayatin 
a§amalanndan biri olarak bakmasini saglar. 
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Bu bolumun sonunda kilisede cali§irken 
Musluman olan ve ahiret gunune imanin meyvesini 
goren Amerikali Hiristiyan Win Bet'in §u sbzunu 
§ahit olarak zikretmemiz uygun olacaktir. §6yle der: 
"§imdi ben, hayatimi me§gul eden §u dort sorunun 
cevabini biliyorum: Ben kimim? Ne istiyorum? Nicin 
geldim? Nereye gidiyorum?"159 

Peygamberlerin Davetinin 
Asillan 

Butun nebiler ve rasuller, genel asillara davette 
birle§mi§tir.160 Bu asillardan bazilan §u §ekildedir: 
Allah'a, meleklerine, kitaplanna, peygamberlerine, 
ahiret gunune, hayir ve §erri ile kadere iman. Tek ve 
ortagi olmayan Allah'a ibadeti, O'nun yoluna uymayi 
ve aykin yollara uymamayi emretmek; dort §eyi; 
gizli ve a§ikar kbtulukleri, gunahi, haksiz yere 
zulmetmeyi, Allah'a ortak ko§mayi ve putlara ibadet 
etmeyi haram kilmak... E§i ve ?ocugu, ortagi, dengi 
ve benzeri olmaktan Allah'i tenzih etmek; Allah 
hakkinda gercegin di§inda konu§mayi yasaklamak; 

159 Mecelletu'd   Da'veti's  Suudiyye,   Sayr.   1722  Tarih: 
19.09.1420 Hicri (sf. 37) 
160 §u surelerin belirtilen ayetlerinde, bu genel asillara 
isaret        edilmistir: 2/el-Bakara/285,286; 6/el- 
En'am/151,153; 7/el-A'raf/33; 17/el-isra/23,38 
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Qocuklan oldurmeyi haram kilmak, haksiz yere cana 
kiymayi haram kilmak, faizi ve yetim mall yemeyi 
yasaklamak, anla§malarda, olgu ve tartida 
guvenilirligi; anne-babaya iyiligi, insanlar arasinda 
adaleti, sozde ve davrani§ta dogrulugu emretmek, 
israfi, buyuklenmeyi ve insanlann malini haksiz yere 
yemeyi yasaklamak. ibnu'l Kayyim161 rahimehullah 
§6yle der: "Aralannda farkhliklar olsa da §eriatlann 
hepsi asillarda birlesjr ve guzelligi akillara yerlesjr. 
Gergekte oldugundan ba§ka §ekilde olsaydi hikmet, 
maslahat ve rahmetin disjna gikardi. Daha da otesi, 
getirdiginin tersine bir §ekilde olmasi imkansizdir. 
(Eger hak, onlann kotii istek ve arzulanna 
uysaydi, mutlaka gokler ve yer ile bunlarda 
bulunanlar bozulur giderdi.)162 Hakimler 
Hakimi'nin §eriatinin onda var olanin aksi ile 
reddedilmesini akil sahibi nasil olur da mumkun 
gorebilir?"163 

Bu nedenle, peygamberlerin dini bir idi. Allah 
Teala §6yle buyurur: (Ey peygamber! Temiz olan 
§eylerden yeyin ve salih amel i§leyin. Ben sizin 
yaptiklarmizi hakkiyla bilmekteyim. §iiphesiz bu 

161 Muhammed b. Ebi Bekr b. Eyyub Ez-Zer'i. Hicri 691 
yilinda dogdu ve 751 yilmda vefat etti. islam alimlerinin 
buyuklerindendir. Qok deejerli eserleri vardir. 
16223/el-Mu'minun/71 
163 Miftahu Dari's Seade (2/383). Bkz. El-Cevabu's Sahih 
li Men Bedelde Dine'l Mesih (4/322) ve Levamiu'l Envar; 
es-Sefarini (2/263) 
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insanlar bir tek limmet olarak sizin ummetinizdir. 
Ben de sizin Rabbinizim. Oyle ise benden 
sakinm.)164 Ve §6yle buyurur: ("Dini ayakta tutun 
ve onda ayrihga diismeyin" diye Nuh'a tavsiye 
ettigini, sana vahyettigimizi, ibrahim'e, Musa'ya 
ve Isa'ya tavsiye ettigimizi Allah size de din 
kildi.)165 

Daha da otesi din ile amaglanan; kullann, 
kendisi igin yaratildiklari, tek ve ortagi olmayan 
Rablerine ibadete ula§malandir.166 Onlar igin, yerine 
getirmeleri gereken haklar koyar ve gorevler belirler. 
Onlan, bu amaca ulastiracak araglarla destekler. 

Kulu paramparga yapmayan; kulun ki§iligine; 
fitrati, ruhu ve gevresindeki kainat arasinda 
gati§maya goturecek bir §izofreni hastaligi isabet 
ettirmeyen ilahi bir metoda uygun olarak dunya ve 
ahiret mutlulugunu ve Allah nzasinin 
gergekle§mesini saglar. Butun peygamberler ilahi 
dine gaginr. Bu din, insanliga iman edecegi bir 
inang esasi ve hayati boyunca uzerinde yuruyecegi 
bir §eriat sunar. Bu nedenle Tevrat, inangtan ve 
§eriattan olu§uyordu. Mensuplan, onun hukmune 
ba§vurmakla sorumlu tutulmu§tu. Allah Teala §6yle 
buyurur: (Biz, iginde dogruya rehberlik ve nur 
oldugu halde Tevrat'i indirdik. Kendilerini 
(Allah'a)       vermis       peygamberler       onunla 

16423/el-Mu'minun/51-52 
16542/e§-§ura/13 
165 Mecmuu'l Fetava / $eyhulislam ibni Teymiyye (2/6) 



96 Dr. Muhammed b. Abdullah es-Suheym 

Yahudilere hukmederlerdi. Allah'm kitabmi 
korumalan kendilerinden istendigi i^in Rablerine 
teslim olmus zahitler ve bilginler de...)167 Sonra; 
icinde hidayet ve nur olan, kendinden onceki 
Tevrat'i tasdik eden incil ile birlikte isa aleyhisselam 
geldi. Allah celle ve ala soyle buyurur: (Kendinden 
once gelen Tevrat'i dogrulayici olarak 
peygamberlerin izleri uzerine, Meryem oglu 
isa'yi ardindan gonderdik. Biz O'na icinde 
hidayet ve nur olan incil'i verdik.)168 Daha sonra, 
Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, kendinden 
onceki seriatlara egemen olan ve onlann hukmunu 
ortadan kaldiran son seriati ve eksiksiz dini getirdi. 
Allah O'na, kendinden onceki kitaplan tasdik eden 
Kur'an'i verdi. Allah Teala soyle buyurur: (Biz sana 
da Kitabi hak ile, kendinden once indirilen 
kitaplan dogrulayici ve onlara kar§i bir §ahit 
olmak iizere indirdik. O halde aralannda Allah'm 
indirdigi ile hiikmet. Sana gelen hakki birakip 
onlann heveslerine uyma!)169 Ve Allah Subhanehu 
ve Teala; Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve 
beraberlerindeki mu'minlerin gecmis nebilerin ve 
rasullerin iman ettigi gibi O'na iman ettigini acikladi. 
Allah celle ve ala soyle buyurur: (O peygamber, 
kendisine Rabbinden indirilene iman etti. 
Mii'minler     de.     Onlann     her     biri,     Allah'a, 

167 5/el-Maide/44 
168 5/el-Maide/46 
169 5/el-Maide/48 



islam: Usulleri ve Prensipleri 97 

meleklerine, kitaplanna, peygamberlerine inandi. 
"Allah'm peygamberlerinden higbiri arasmda 
aymm yapmayiz. isittik, itaat ettik. Ey Rabbimiz 
affma sigmdik! Doniis sanadir" dediler. )170 

Olumsuz Qagn# 

Yahudilik, Hiristiyanlik, Mecusilik, Zerdustluk ve 
gesitli putperestlikler gibi dinlerin durumunu 
sundugumuz gegmis bolumler; insanligin, miladi 
altinci yuzyildaki halini agiklamaktadir.171 Din 
bozulmus; siyasi, toplumsal ve ekonomik durumlar 
bozulmu§... Kanh sava§lar yayilmi§, baski ortaya 
gikmi§... insanlik tarn bir zifiri karanligin iginde 
ya§amakta... Kufur ve cehalet nedeniyle kalpler 
kararmi§, ahlak kirlenmi§, namuslar lekelenmi? ve 
haklar gignenmi§, karada ve denizde bozgunculuk 
ba§ gostermi§... Oyle ki akilli bir kimse du§unse; 
Allah, insanligin yolunu aydinlatmak ve onlari dogru 
yola yonlendirmek igin peygamberlik ve hidayet 
mesalesini tasiyan yuce bir reformcu ile imdadma 
yetismezse   o   ddnemde   insanligin   dlmek   uzere 

170 2/el-Bakara/285 
'   Daha  geni§  bilgi   igin   bkz.   "Er-Rahiku'l   Mahtum"  / 
Safiyyurrahman El-Mubarekfuri 
171 Bu  kitaptaki,  "Gegmi§  Dinlerin  Durumu" bolumune 
bakmiz. 
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oldugunun ve cbkus alametlerinin gbruldugunun 
farkina vanr. iste o zaman, Yuce Beyt'in bulundugu 
Mekke-i Mukerreme'den ebedi peygamberlik 
nurunun dogmasma izin verdi. Mekke ortami; sirk, 
cehalet, zulum ve baski bakimindan diger insanlik 
cevrelerinin bir benzeri idi. Bununla birlikte diger 
cevrelerden bircok yonuyle aynlmaktaydi. 
Bunlardan bazilan su sekildedir: 

1. Yunan, Roma ve Hint felsefelerinin 
suphelerinden etkilenmemi§ saf bir ?evre idi. 
Fertlerini agirba§lilik, parlak zihin ve yaratici ki§ilikle 
donatiyordu. 

2. Dunyanin tam ortasinda bulunmaktadir. 
Avrupa, Asya ve Afrika'nin ortasinda bir yerdedir. 
Bu, ebedi cagrinm kisa zamanda bu kitalara 
ulasmasinda ve hizla yayiimasmda onemli bir etken 
olmustur. 

3. Guvenli bir beldedir. Ebrehe i§gal etmek 
istedigi zaman Allah onu korumustur. Fars ve Rum 
gibi komsu imparatorluklar onu ybnetimi altina 
alamamistir. Bilakis, kuzeye ve guneye ticareti dahi 
guvende olmustur. Butun bunlar, bu serefli 
peygamberin gonderisine hazirlik idi. Allah, Mekke 
ehline bu nimeti hatirlatarak soyle buyurmustur: (Biz 
onlan, kendi katimizdan bir nzik olarak her §eyin 
uriinlerinin toplanip getirildigi, giivenli, 
dokunulmaz bir yere (Mekke-i Mukerreme'ye) 
yerle§tirmedik mi?)172 

172 28/el-Kasas/57 
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4. Qol cevresi idi. Bu da; comertlik, komsuyu 
koruma, namusuna duyarlilik ve benzeri ovguye 
layik niteliklerden bir gogunu korumustu. Bu 
ozellikler onu, ebedi gagri igin en uygun yer olmaya 
layik kilmisti. Allah; bu yuce mekandan; guzel 
konusmasi, belagati ve guzel ahlaki ile unlenen 
seref ve ustunluk sahibi Kureys kabilesinden; 
nebilerin ve rasullerin sonuncusu olmak uzere 
peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i 
segti. Miladi altinci yuzyilda, yakla§ik 570 yilmda 
dunyaya geldi. Yetim olarak buyudu. Sonra annesi 
ve dedesi oldii. O zaman alti yasindaydi. Amcasi 
Ebu Talip bakimini ustlendi. Yetim olarak buyudu. 
Uzerinde ustunluk alametleri goruluyordu. 
Aliskanhklan, ahlaki ve ozellikleri kavminin 
adetlerinden farkh idi. Konusmasinda yalan 
soylemez, kimseye eziyet etmezdi. Dogruluk, iffet ve 
guvenilirlikle tanindi. Oyle ki; kendi kavmine mensup 
bir cok kisi degerli mallanni O'na emanet ediyor, 
O'na birakiyordu. O da, kendi malini ve canmi korur 
gibi onlari koruyordu. Bu, onlann kendisini "el-emin/ 
guvenilir insan" olarak adlandirmalarma yol acti. 
Haya sahibi idi. Buluga erdiginden beri kimseye 
bedenini giplak olarak gostermemi§ti. Temiz ve 
takvali idi. Kavminde gbrdugu putlara ibadet, icki 
igme, kan dokme gibi durumlar ona aci veriyordu. 
Kavminin islerinden razi olduguna onlarla birlikte 
katihyordu. Arsizlik ve gunahkarhk hallerinde 
onlardan uzaklasiyordu. Yetimlere ve dullara yardim 
ediyor,       aglari      doyuruyordu...      Yasi       kirka 
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yakla§tiginda gevresindeki kotuluge tahammulu 
kalmami§ti. Butun vaktini Rabbine ibadete vermeye 
ve O'ndan, kendisini dogru yola iletmesini istemeye 
basjadi. O, bu hal uzere iken, meleklerden bir melek 
Rabbinden kendisine vahiy getirdi. Bu dini insanlara 
iletmesini, Rablerine ibadete ve O'nun di§indaki 
§eylere ibadeti terk etmeye cagirmasim emretti. Bu 
cagn gunden gune, yildan yila surdu. Sonunda 
Allah, insanlik icin bu dini kemale erdirdi ve 
uzerlerine nimeti butunuyle tamamladi. Rolu 
tamamlanmca Allah O'nu vefat ettirdi. Olumu aninda 
altmis. uc yasjndaydi. Kirk yil peygamberlikten once, 
yirmi ug yil da nebi ve rasul olarak ya§ami§ti. 
Peygamberlerin hallerini inceleyen ve tarihlerini 
okuyan kesin olarak §unu bilir ki; peygamberlerden 
her birinin peygamberliginin sabit oldugu yolla 
Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in 
peygamberliginin de sabit olmasi daha evladir. 
Musa ve isa aleyhisselam'm peygamberliklerinin 
nasil nakledildigini ara§tinnca, tevatur yoluyla 
nakledildigini bilirsin. Muhammed sallallahu aleyhi 
ve sellem'in peygamberliginin nakledildigi tevatur 
yolu; daha buyuk ve daha saglam, zaman 
bakimindan daha yakindir. 

Yine mucizelerinin ve delillerinin nakledildigi 
tevatur sekli de aynidir. Bilakis bu, Muhammed 
sallallahu aleyhi ve sellem'e gelince daha buyuktur. 
QUnku O'nun mucizeleri daha coktur. Mucizelerinin 
en buyugu de yazili ve sesli olarak tevatur yoluyla 
hala nakledilmekte olan bu Yuce Kur'an'dir. 
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Musa aleyhisselam ve isa aleyhisselam'in 
getirdikleri ile Muhammed sallallahu aleyhi ve 
sellem'in getirdigi dogru inanci, saglam hukumleri ve 
faydali ilimleri karsjla§tiran onlarin hepsinin bir 
kaynaktan, peygamberlik kaynagmdan ciktigim 
anlar. 

Peygamberlere uyanlann halleri ile Muhammed 
sallallahu aleyhi ve sellem'e uyanlann hallerini 
karsilasjiran onlarin insanlar icin en hayirh insanlar 
oldugunu bilir. Daha da otesi onlar, peygamberlere 
uyanlar arasinda kendilerinden sonrakilere etki 
bakimindan en buyukturler. Tevhidi ve adaleti 
yaymislardir. Gucsuzlere ve fakirlere rahmet 
idiler.173 

Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in 
peygamberligine delil olarak getirilebilecek daha 50k 
§ey istiyorsan sana Ali b. Rabban et-Taberi'nin 
Hiristiyanken buldugu ve Musluman olmasina sebep 
olan delilleri ve alametleri aktarayim. Bu deliller 
sunlardir: 

1- Butun peygamberlerin yaptigina uygun 
olarak yalnizca Allah'a ibadete ve O'nun 
dismdakilere ibadeti terk etmeye cagirmistir. 

2- Ancak Allah'm peygamberlerinin 
getirebilecegi apagik mucizeler gostermistir. 

173 Bkz. "Mecmuu'l Fetava" / §eyhulislam ibni Teymiyye 
(4/201,211), "I'fhamu'l Yehud" / Samuel El-Magribi (sf. 
58,59) 
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3- Gelecekte olacak olaylar bildirmi§ ve bu 
olaylar bildirdigi gibi olmustur. 

4- Dunya ve dunya devletleri ile ilgili bir cok olay 
bildirmis ve bunlar bildirdigi gibi gergeklesmistir. 

5- Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in 
getirdigi kitap -Kur'an- peygamberlik mucizelerinden 
biridir. Qunku o, en belig kitaptir. Allah onu 
okumayan ve yazmayan ummi bir kisiye indirmi? ve 
bir benzerini ya da ondan bir surenin bir benzerini 
getirmeleri konusunda en duzgun konusan insanlara 
meydan okumustur. Ve cunku Allah; onun 
korunmasini ustlenmis, onunla dogru inanci 
korumu§tur. En kusursuz §eriati onun icine 
yerle§tirmi§ ve onunla en ustun ummeti kurmu§tur. 

6- O, peygamberlerin sonuncusudur. §ayet 
gonderilmemi§ olsaydi, O'nun gonderilecegini 
mujdeleyen peygamberlerin peygamberlikleri batil 
olurdu. 

7- Peygamberler; ortaya Qikmasindan cok uzun 
sure once O'nu haber vermislerdir. Peygamber 
oiarak gonderilisini, beldesini, milletlerin ve krallann 
O'na ve ummetine boyun egecegini tanimlamislar 
ve dininin yayilacagini belirtmislerdir. 

8- O'nunla savasan milletlere karsj zafer 
kazanmasi peygamberligin i§aretlerinden biridir. 
Qunku yalanci bir sahsin, Allah tarafmdan 
gonderilmis bir peygamber oldugunu one surmesi 
ve sonra da Allah'in O'nu zafer ve hukumranlikla, 
dusmanlarma karsi ustunlukle, davetinin yayilmasi 
ve     taraftarlannin     gogalmasiyla     desteklemesi 
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kesinlikle imkansizdir. Qunku bu, ancak dogruyu 
sbyleyen bir peygamberin eliyle gerceklesebilir. 

9- ibadet hayati, iffeti, dogrulugu, dvguye layik 
yasantisi, sunnetleri ve seriati; butun bunlar ancak 
bir peygamberde toplanabilir. 

Dogru yolu bulan bu insan, bu delilleri saydiktan 
sonra sdyle der: "Bunlar, parlak nitelikler ve yeterli 
delillerdir. Bunlan tasiyanin peygamberligi kesindir. 
O'nu dogrulamak vaciptir. Bunlan reddedenin ve 
inkar edenin cabasi bosa gitmistir, dunya ve 
ahiretini zarara ugratmistir."174 

Bu bolumun sonunda sana iki §ahitlik 
sunacagim. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 
ile ayni cagda ya§ami§ olan gecmi§teki Rum 
kralinm §ahitligi ve bu cagda ya§ayan ingiliz 
misyoner John Sent'in sahitligi... 

Birinci §ahitlik: Herakl'in §ahitligi. Buhari 
rahimehullah, Ebu Sufyan b. Harb'in Rum Krali 
kendisini cagirdigindaki kissasini zikrederek §byle 
buyurur: "Ebu'l Yeman el-Hakem b. Nafi'; kendisine 
$uayb'm Zuhri'den bildirdigini, ona da Ubeydullah b. 
Abdullah b. Utbe b. Mes'ud'un Abdullah b. 
Abbas'tan §unu haber verdigini bildirir: Ebu Sufyan 
b.  Harb,  Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in 

174 Ed-Din ve'd Devle fi isbati Nubuvveti Nebiyyina 
Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem / Ali b. Rabben et- 
Taberi (sf. 47) Bkz. El-I'lam / el-Kurtubi (sf. 362 ve 
sonrasi) 
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Ebu Sufyan ve Kureys kafirleri ile sulhta175 oldugu 
ddnemde, Kureys'ten bir grup ile §am'da ticaret icin 
bulunurlarken Herakliyus'un kendisine haber 
gdnderdigini anlatir. ilye'delerken176 onlara haber 
gelir. Herakliyus onlari meclisine gaginr. Etrafmda 
Rum buyukleri vardir. Onlan gaginr ve sonra 
tercumamni getirtir. §6yle der: "Peygamber 
oldugunu zanneden su adama nesep bakimmdan 
hanginiz daha yakin?" Ebu Sufyan der ki: "Onlann 
nesep bakimmdan en yakmi benim" dedim. Dedi ki: 
"Onu bana iyice yaklastinn, arkadaslanni da onun 
arkasinda kalacak sekilde yakina getirin." Sonra 
tercumanina dedi ki: "Onlara soyle, ben suna, o 
peygamber oldugunu zanneden kimse hakkinda 
soracagim. Eger cevaplannda bana yalan 
soylemeye kalkarsa, onu yalanlasinlar!" Ebu Sufyan 
der ki: "Allah'a yemin olsun ki, eger beni yalanciliga 
nispet ederler korkusu olmasaydi, cevaplanm 
sirasinda yalan soylerdim. Sonra bana sordugu ilk 
soru suydu: "Onun aranizdaki nesebi nasildir?" 
dedi. Ben; "O, aramizda asil bir nesebe sahiptir" 
dedim. "Bu sozu ondan once hig sizden biri soyledi 
mi?" dedi. "Hayir" dedim. "Onun ecdadi arasinda 
kral var miydi?" dedi. "Hayir" dedim. "Ona insanlann 
esraf takimi mi tabi oluyor yoksa zayiflar takimi mi?" 

175 Yani Hudeybiye Sulhu doneminde ki, bu sulhun suresi 
on yildir ve hicretin altmci yilmda yapilmi§tir. Bkz. Fethu'l 
Ban (sf. 34) 
176§am'dabirbelde 
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dedi. "Bilakis, zayiflar takimi" dedim. "Artiyorlar mi 
yoksa eksiliyorlar mi?" dedi. "Bilakis, artiyorlar" 
dedim. "Dine girdikten sonra hosnutsuzlukla 
dininden vazgecen (irtidad eden) oldu mu?" dedi. 
"Hayir" dedim. "O soyledigini (peygamber oldugunu) 
soylemeden once onu yalancilikla sugluyor 
muydunuz?" dedi. "Hayir" dedim. "Anlasmasina 
aykin davraniyor mu?" dedi. "Hayir; ancak, 
aramizda bir sulh var, bu esnada ne yapacak 
bilmiyoruz!" dedim ve Allah'a yemin olsun o 
konusmamiz esnasmda, (aleyhte) bundan baska bir 
sey soyleme imkani bulamadim. "Onunla savastiniz 
mi?" dedi. "Evet" dedim. "Onunla savasiniz nasildi?" 
dedi. "Savas bizimle onun arasinda munavebelidir; 
o bize hasar verir, biz ona hasar veririz" dedim. 
"Size neyi emrediyor?" dedi. "Yalnizca Allah'a ibadet 
edin ve O'na hicbir seyi ortak kosmayin, atalannizin 
soyledigi seyi terk edin, diyor. Bize namazi, 
sadakayi, iffeti ve sila-i rahmi emrediyor" dedim. 
Sonra tercumam araciligiyla dedi ki: "Sana onun 
nesebini sordum. Onun aranizda asil bir nesebe 
sahip oldugunu soyledin. iste peygamberler de 
boyledir, kavimleri icerisinde nesepliler arasindan 
gonderilir. Sana, "Sizden hi? kimse bu sozu soyledi 
mi?" diye sordum. Soylemedigini belirttin. Ben de 
derim ki: "§ayet ondan once biri bu sozu soyleseydi, 
"kendisinden once soylenen bir sozu ornek alan bir 
adam" derdim." Sana ecdadi arasinda kral olup 
olmadigini sordum. Olmadigini belirttin. Derim ki: 
"Eger ecdadi arasinda bir kral olsaydi, "ecdadinin 
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kraiiyetini    arayan    bir    adam"    derdim."    Sana, 
"Sbyledigini   (peygamber   oldugunu)   soylemeden 
once onu yalanla suclar miydiniz?" diye sordum. 
Suclamadiginizi   belirttin.   Boylece   anladim   ki   o, 
insanlar adina yalan sbylemeyi birakip Allah adina 
yalan   sbyleyecek   biri   degildir.   "Insanlarin   e§raf 
takimi mi ona uyuyor yoksa zayif takimi mi?" diye 
sordum.   Onlann   zayif  takiminin   ona   uydugunu 
belirttin.    iste    onlar    peygamberlere    uyanlardir. 
"Artiyorlar mi yoksa eksiliyorlar mi?" diye sordum. 
Onlann  arttigim  belirttin.  Tamamlanmcaya  kadar 
iman isj i§te bbyledir. "Dine girdikten sonra ho§nut 
olmayarak dininden donen oldu mu?" diye sordum. 
Olmadigini    soyledin.    imanin    sevinci    kalplere 
kansjnca   i§te   boyle   olur.   "Anla§masma   ay kin 
davraniyor mu?" diye sordum. "Hayir" dedin. i§te 
peygamberler   de   bbyledir,   anlasmalanna   aykin 
davranmazlar. Size neyi emrettigini sordum. Size; 
Allah'a ibadet etmenizi ve O'na hicbir §eyi ortak 
ko§mamanizi   emrettigini,    putlara   ibadetten   sizi 
sakindirdigini; namazi, sadakayi ve iffeti emrettigini 
soyledin.   §ayet   sbyledigin   gercekse,   mulku   bu 
ayaklanmin bulundugu yere kadar ulasacak. Onun 
gikacagini     biliyordum     ama     sizden     olacagini 
zannetmiyordum.   Eger,   ona   kavusabilecegimden 
emin  olsam  karsjlasmayi   cok  isterdim.  Yaninda 
olsaydim,  ayaklanni yikardim."  Sonra,  Rasulullah 
sallallahu  aleyhi  ve  sellem'in  Dihyetu'l   Kelbi   He 
Basra hakimine gbnderdigi mektubu getirtti ve onu 
okuttu. Mektupta §byle diyordu: "Rahman ve Rahim 



islam: Usulleri ve Prensipleri 107 

olan Allah'in adiyla. Allah'm elgisi Muhammed'den 
Rum'un buyugu Herakliyus'a. Selam hidayete tabi 
olanlara olsun. Bundan sonra... Seni islam'a 
caginyorum. islam'a gir, selameti bul! Allah da ecrini 
iki kat versin. Yuz cevirirsen, butun tebeanin gunahi 
uzerine olsun. "Ey Ehl-i Kitap! Sizinle bizim 
aramizda ortak olan bir sbze gelin: "Allah'tan 
ba§kasina ibadet etmeyelim. Ona hicbir §eyi ortak 
ko§mayalim, Allah'i birakip da birbirimizi Rabb 
edinmeyelim." Eger onlar yuz cevirirse siz, "§ahit 
olun, biz Muslumanlanz" deyin."177 

ikinci sahitlik: Bu cagda yasayan ingiliz 
misyoner John Sent'in sahitligi... §6yle der: Islam'in 
fert ve topluma hizmetteki ilkelerinin aynntilanni, 
toplumu e§itlik ve birlik temelleri uzerine kurmadaki 
adaletini uzun bir sure inceledikten sonra kendimi, 
butun akhm ve ruhumla hizla islam'a dogru gidiyor 
buldum. O gun, Allah Subhanehu'ya islam'a 
gagiran, her yerde islam'in hidayetini mujdeleyen 
bin olacagima dair sbz verdim." O, bu kesin inanca 
Hiristiyanligi okuduktan ve onda iyice derinlestikten 
sonra ula§ti. Hiristiyanligin; insanlann ya§antisinda 
dola§an bir cok soruya cevap vermedigini gbrdu. 
Aklina §upheler gelmeye ba§ladi. Sonra Komunizm'i 
ve Budizm'i inceledi. Onlarda da aradigini bulamadi. 

177 Buhari; Kitabu Bed'il Vahy, Bab no: 1 
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Sonra islam'i inceledi ve onda derinlesti.  islam'a 
inandi ve ona cagirdi.178 

Peygamberligin Sona 
Erdirilmesi 

Peygamberligin gercegi, olcutleri ve isaretleri, 
peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve 
sellem'in peygamberliginin delilleri gecen 
bolumlerde aciklandi. Peygamberligin sona 
erdirilmesini konusmadan once, Allah Subhanehu 
ve Teala'nm asagidaki sebeplerden biri dismda elci 
gondermedigini mutlaka bilmelisin: 

1- Peygamberin mesajinin bir kavme has 
olmasi ve o elcinin, mesajmi komsu milletlere 
iletmekle emrolunmamasi. Bu nedenle Allah, diger 
bir ummete ozel bir mesaj ile baska bir elci gonderir. 

2- Onceki peygamberin mesajinin silinmis 
olmasi. Boylece Allah, insanlara dinlerini 
yenileyecek bir peygamber gonderir. 

3- Onceki peygamberin seriatmin kendi zamani 
icin gecerli olmasi ve daha sonra gelecek zamanlar 
icin uygun olmamasi. Bunun uzerine Allah, zamana 
ve mekana uyan bir seriat ve mesaj gonderir. Allah 

178 Ed-Dinu'l Fitri el-Ebedi; Mubessir et-Tirazi el-Huseyni 
(2/319) 
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Subhanehu hikmeti geregi, Muhammed sallallahu 
aleyhi ve sellem'i yeryuzu ehli icin genel, her 
zamana ve her mekana uygun bir mesajla 
gondermi§tir. insanlann ya§adigi canli bir mesaj 
olarak ve degisiklik ve tahrif suphelerinden annmis. 
olarak kalmasi igin bu mesaji degistirilmeye ve 
bozulmaya ugramaktan korumu§tur. Bu nedenle; 
Allah onu, cagnlann/ risaletlerin en sonuncusu 
yapmistir.179 

Allah'in, Muhammed sallallahu aleyhi ve 
sellem'e verdigi ayricaliklardan biri de O'nun, 
peygamberlerin sonuncusu olmasidir ve O'ndan 
sonra peygamber yoktur. Qunku Allah, O'nunla 
cagrilarim tamamlamistir. §eriatlan sonlandirmis. ve 
binayi tamamlamistir. O'nun peygamber olarak 
gelmesiyle isa aleyhisselam'in mujdesi 
gercekle§mis. oldu. §6yle demi§ti: "Bina yapanlann 
kabul etmedigi ve sonunda kose basi olan tasi 
kitaplarda hie okumadmiz mi?"180 

Rahip Ibrahim Halil - ki sonradan musluman 
olmu§tur- bu metni Muhammed sallallahu aleyhi ve 
sellem'in kendi hakkindaki su sozune uygun bulur: 
"Benim ornegim ve benden dnceki peygamberlerin 
ornegi bir ev insa eden, (bir kb§ede bir tugla yeri 
harig) onu en iyi ve en guzel §ekilde yapan ki§inin 

179 Gegen konular igin bkz. "El-Akidetu't Tahaviyye" (sf. 
156), "Levamiu'l Envar El-Behiyye" (2/269,277), 
"Mebadiu'l islam" (sf. 64) 
180 Matta incili (21:42) 
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ornegi gibidir. insanlar evi dolasmaya baslar, onu 
begenirler ve "Bu tuglayi da koysaydin ya" derler. 
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem soyle buyurur: 
"Ben o tuglayim; ben peygamberlerin en 
sonuncusuyum."181 

Bu nedenle Allah Subhanehu, Muhammed 
sallallahu aleyhi ve sellem'in getirdigi kitabi gecmis 
kitaplara hukumran ve onlann hukmunu ortadan 
kaldinr kilmistir. Ayni sekilde O'nun seriatim, butun 
gecmis seriatlann hukmunu ortadan kaldinr 
kilmistir. Allah, O'nun gagnsini korumayi uzerine 
almistir. Bu nedenle mutevatir olarak nakledilmistir. 
Kur'an-i Kerim, ses ve yazi olarak tevatur yoluyla 
nakledilmistir. Yine O'nun sozlu ve fiili sunneti, 
tevatur yoluyla nakledilmistir. Bu dinin seriatmin, 
ibadetlerinin ve sunnetlerinin, hukumlerinin fiili 
uygulamasi da mutevatir olarak nakledilmistir. 

Siyer ve hadis kitaplarmi inceleyen, sahabilerin 
(Allah onlardan razi olsun) Rasulullah sallallahu 
aleyhi ve sellem'in her halini, butun sozlerini ve 
davranislanni insanhk icin korudugunu gorur. 
Rabbine   ibadetini,   cihadim,   Allah   Subhanehu'yu 

181 Bkz. "Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem fit 
Tevrati ve'l incil" / Ibrahim Halil Ahmed (sf. 73). Hadisi 
ise; Buhari, Kitabu'l Menakib'da, 18. Bab'da rivayet eder. 
Hadisin lafzi Buhari'den almmadir. Muslim de, Kitabu'l 
Fedail'de, (Hadis no: 2286), Ebu Hureyre radiyallahu 
anh'tan merfu olarak rivayet eder. Hadis, imam Ahmed'in 
Musned'inde de rivayet edilir. (2/258,312) 
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zikredisjni ve O'ndan bagislanma dileyisini 
comertligini ve cesaretini, sahabileriyle ve kendisine 
gelen heyetlerle iliskilerini nakletmislerdir. Ayni 
sekilde sevincini ve uzuntusunu, yolculugunu ve 
ikametini; yeme, icme ve giyinme seklini; uyanik ve 
uyku halini nakletmislerdir. Bunu hissedersen, bu 
dinin, Allah'in korumasi ile korundugunu kesin 
olarak anlarsin. iste o zaman; O'nun, nebilerin ve 
rasullerin sonuncusu oldugunu bilirsin. Qunku Allah 
Subhanehu, bizlere bu peygamberin, 
peygamberlerin sonuncusu oldugunu haber 
vermistir. §6yle buyurur: (Muhammed, sizin 
erkeklerinizden hig birinin babasi degildir. Fakat 
O, Allah'in Rasulii ve peygamberlerin 
sonuncusudur.)182 Rasulullah sallallahu aleyhi ve 
sellem de kendisi hakkinda sbyle buyurur: "Butun 
insanlara gdnderildim ve benimle peygamberler 
sona erdirildi."183 

Ve §imdi; Islam'i tanimai ger^egini ve 
kaynaklanni, esaslanni ve derecelerini aciklama 
zamani geldi. 

182 33/el-Ahzab/40 
183 imam Ahmed; Musned, (2/411,412), Muslim; Kitabu'l 
Mesacid, Hadis no: 523. Hadisin lafzi, Muslim'deki 
rivayete aittir. 
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islam Kelimesinin Anlami 

Sbzluklere muracaat edersen, "islam" 
kelimesinin anlaminin "itaat etme ve boyun egme, 
teslim olma, emredenin emrine ve yasaklamasina 
itiraz etmeden uyma" oldugunu gbrursun. Allah, hak 
dini Islam" olarak adlandirmistir. Qunku o, Allah'a 
itaat ve itirazsiz emrine boyun egmektir. ibadeti, 
Allah Subhanehu'ya has kilmak, haber verdigini 
dogrulamak ve inanmaktir. islam ismi, Muhammed 
sallallahu aleyhi ve sellem'in getirdigi dinin ozel ismi 
olmustur. 

islam'm Tamtimi" 

Din nigin "islam" olarak adlandinlmistir? 
$uphesiz yeryuzunde bulunan gesitli butun dinler, 
kendi adlanyla adlandinlmistir. Ya bzel bir ki§inin 
veya belirli bir ummetin adina nisbet edilmi§tir. 
Hiristiyanlik (Nasraniyye) adini "en-Nasara" 
kelimesinden almi§tir. Budizm, kurucusu "Buda"nin 
adiyla adlandinlmistir. Zerdustluk, bu isimle 
tamnmi§tir, gunku onu kuran ve yayan kisj "Zerdust" 
tur.   Ayni   sekilde  Yahudilik  de,   "Yahuda"   adiyla 

* Daha genis bilgi igin bkz. "Mebadiu'l islam" / Hamud bin 
Muhammed El-Lahim, "Delilun Muhtasarun li Fehmi'l 
islam" / ibrahim Harb 
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tanman bir kabilenin arasinda ortaya cikmis ve 
Yahudilik olarak adlandinlmistir. islam haric, bu hep 
boyledir. Qunku islam; ismini ozel bir kisiden veya 
belirli bir ummetten almaz. Onun ismi yalnizca islam 
kelimesinin igerdigi ozel nitelige delalet eder. Bu 
isimden ortaya cikan sudur: Bu dinin varligi ve 
kurulusu ile bir insan kasdedilmemistir ve diger 
ummetlerin disinda belirli bir ummete de has 
degildir. Gayesi yalnizca butun yeryuzu halkini 
islam'in niteligi ile donatmaktir. Bu sifatla nitelenen 
gecmisteki ve simdiki herkes, Musluman'dir. 
Gelecekte onunla donanacak herkes de musluman 
olacaktir. 

islam Genjegi 

Bu kainattaki her seyin belli bir kaideye ve sabit 
bir yola uydugu bilinen bir gercektir. Gunes, ay, 
yildizlar ve yeryuzu genel bir kaidenin yonetimi 
altindadir. Kil kadar dahi onun disinda hareket 
edemez ve disina cikamazlar. Hatta; bizzat insanin 
yapisini inceleyince, onun da Allah'in kurallanna 
tamamen boyun egdigini gorursun. Yasamini 
duzenleyen ilahi takdirin disinda nefes alamaz; suya 
ve gidaya, isiga ve isiya intiyacmi hissedemez. Bu 
takdire, butun organlan boyun eger. Bu organlar 
yerine getirdikleri gorevleri ancak Allah'in onlar icin 
takdir ettigi §ekliyle yerine getirirler. Gokyuzundeki 
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en buyuk yildizdan yeryuzundeki en kuguk kum 
zerresine kadar bu kainatta bulunan her seyin O'na 
boyun egmekten aynlamadigi ve kendisine teslim 
oldugu bu kapsamli takdir; her §eye gucu yeten, 
yuce, hukumran bir ilahin takdiridir. Goklerde, yerde 
ve o ikisinin arasinda bulunan her sey bu takdire 
boyun egdigine gore butun alem, kendisini yaratan, 
her seye gucu yeten bu hukumdara itaat ediyor ve 
emrine uyuyor demektir. Bu bakisla su ortaya gikar: 
islam, butun bir kainatm dinidir. Qunku islam, az 
once ogrendigin gibi, emredenin emrine ve 
yasagina itiraz etmeden uyarak ona boyun 
egmektir. Gunes, ay ve yeryuzu teslim olmustur. 
Hava, su, isi, isik ve karanlik teslim olmustur. 
Agaglar, ta§lar ve hayvanlar teslim olmustur. Hatta; 
Rabbini tanimayan ve varligini inkar eden, ayetlerini 
reddeden veya baskasina ibadet eden ve baskasini 
O'na ortak kosan insan dahi fitrat geregi teslim 
olmu§tur. 

Bunu anlamissan; gel, bir de insan olayina 
bakalim; iki seyin onu gektigini goreceksin. 

Birincisi: Allah'in insani yaratirken ona verdigi 
fitrat. Allah'a teslimiyet, O'na ibadeti ve O'na 
yaklasmayi sevmek; Allah'in sevdigi hakki, hayir ve 
dogrulugu sevmek; Allah'in hoslanmadigi batildan, 
kotuluk, baski ve zulumden hoslanmamak 
fitrattandir. Mali, aileyi ve gocugu sevmek; yemeye, 
icmeye ve evlenmeye ragbet etmek; bunlann 
gerektirdigi gorevleri organlann yerine getirmesi de 
fitrata tabi nedenlerdir. 
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ikincisi: insanm dilemesi ve segmesidir. Hak ile 
batili, hidayet ile sapikligi, hayir ile §erri birbirinden 
ayirsin diye Allah insana elgiler gondermis ve 
kitaplar indirmistir. Segiminde basiretli olsun diye 
onu akil ve anlayis ile desteklemi§tir. Dilerse iyilik 
yoluna koyulur ve bu onu hakka ve hidayete goturur. 
Dilerse de kotuluk yollanna koyulur ve bunlar onu 
kotuluge ve kotuluk de helak olmaya goturur. 

insana birinci olay agisindan bakinca onun 
teslimiyet uzere yaratildigini ve fitratinda kagmilmaz 
bir sekilde buna baglilik oldugunu, insanm 
durumunun da diger mahlukatm durumu gibi 
oldugunu gorursun. 

insana ikinci olay agisindan bakinca ise; onu 
diledigini tercih eden segici biri _ gorursun. Ya 
Musluman olur, ya da kafir olur: (ister siikredici 
olsun, ister nankor.)184 Bu nedenle insanlarin iki 
gesit oldugunu gorursun. Yaraticisini bilen bir 
insan... Rabb olarak, mutlak hukumdar ve ilah 
olarak O'na iman eder. Yalmzca O'na ibadet eder. 
Takdirine uyup, kagmilmaz olarak Rabbine teslim 
olmak uzere yaratildigi gibi segici oldugu ya§aminda 
O'nun seriatina uyar. iste bu, teslimiyetini 
tamamlamis kusursuz Musluman'dir. Bilgisi dogru 
olmustur. Qunku o; yaraticisini, kendisini yoktan var 
eden, kendisine elgiler gonderen, ilim ve bgrenme 
gucu veren Allah'i tanimistir. Akli duzgun, gorusu 
dogru olmu§tur. Qunku o, dusuncesini calistirmis ve 

184 76/el-insan/3 
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sonra, kendisine isjeri gorme ve anlama melekesi 
bagislayan Allah'tan baskasina ibadet etmemeye 
karar vermistir. Dili, dogru ve hakki soyler olmustur. 
Qunku o, simdi yalnizca bir rabbi onaylamaktadir. O 
da, kendisine konusma ve soz soyleme gucu veren 
Allah Teala'dir. Ve sanki hayatmda dogruluktan 
baska bir sey kalmamistir. Qunku o, segme gucu 
bulunan islerde Allah'in §eriatina uymaktadir. 
Onunla kainattaki diger yaratilmislar arasinda 
tanisma ve yakinlasma bagi kurulmustur. Qunku o, 
ancak butun yaratilmislann takdirine uydugu, 
emrine boyun egdigi ve kendisine ibadet ettigi, ilim 
ve hikmet sahibi Allah'a ibadet etmektedir. Ey insan! 
Allah butun bu mahlukati da senin hizmetine 
sunmustur. 

Kufur Gergegi 

Bunun karsisinda diger insan... Teslimiyet 
icinde dogmus ve tesiimiyetini hissetmeden ya da 
farkina varmadan hayati boyunca teslimiyet icinde 
yasamistir. Rabbini tanimaz ve seriatina inanmaz. 
Peygamberlerine uymaz. Allah'in bagisladigi ilmi ve 
akli kendisini yaratani, gozunu ve kulagini agani 
bilmek igin kullanmaz. O'nun varligini inkar eder ve 
buyuklenip O'na ibadetten kaginir. Yasantisiyla ilgili, 
segim ve serbest davranma gucu verilen  islerde 
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Allah'in seriatina boyun egmez veya O'na ortak 
kosar. Birligine isaret eden mucizelere inanmayi 
reddeder. iste bu kafirdir. Qunku kufrun anlami; 
gizlemek, ortmek ve ustunu kapatmaktir. Kisj 
elbisesiyle zirhini ortunce ve elbiseyi zirhinin 
uzerine giyince "kefera dir'ahu bi sevbihi / zirhini 
elbisesiyle gizledi" denir. Bu gibi kisilere "kafir" denir. 
Qunku o; fitratini gizlemis, cahillik ve arsizlik 
ortusuyle uzerini ortmustur. Oysa onun, islam fitrati 
uzere dogdugunu, vucut organlannin islam fitratina 
uygun hareket ettigini ogrenmistik. Qevresindeki 
dunya butunuyle ancak teslimiyet kurallanna uygun 
olarak hareket eder. Fakat o, cahillik ve arsizlik 
ortusuyle bu gergegin uzerini ortmustur. Dunyanin 
yapisi ve kendi fitrati basiretinden uzak kalmisjir. 
Dusunce ve bilgi gucunu ancak fitratina ters dusen 
seylerde kullandigini gorursun. Sadece fitratini 
bozan seyleri gorur ve onu islevsiz duruma getiren 
seylere gayret eder. 

§imdi kafirin yozlasarak icine dustugu apagik 
asinhgi ve derin sapikligi kendi kendine 
degerlendirebilirsin.185 

iste bu da senden zor bir emri degil, bilakis 
Allah'in kolaylastirdigi kimse i?in kolay olani isteyen 
islam... islam; bu kainatin tumunun uzerinde 
yurudugudur: (Goklerde ve yerdekiler ister 
istemez O'na teslim olmustur.)186 Allah Teala'nm 

185 Mebadiu'l islam (sf. 3,4) 
186 3/AI-i imram/83 
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(Allah katmda hak din islam'd.r)187 buyurdugu, 
Allah'in Dini'dir. 0, yuzunii Allah'a teslim etmektir. 
Allah celle ve ala soyle buyurur: (Eger seninle 
tartismaya girerlerse de ki: "Bana uyanlarla 
birlikte ben kendimi Allah'a teslim ettim.')188 Nebi 
sallallahu aleyhi ve sellem , islam'in anlamini 
aciklayarak soyle buyurur: "Kalbini Allah'a teslim 
etmen, yuzunu Allah'a cevirmen ve farz kilinan 
zekati vermendir."189 Biradam, Rasulullah sallallahu 
aleyhi ve sellem'e Islam nedir?" diye sorar. $6yle 
buyurur: "Kalbinin Allah'a teslim olmasi, 
Muslumanlann senin elinden ve dilinden emin 
olmasidir." Adam "Islam'in hangisi daha ustundur?" 
der. "iman" diye cevap verir. Adam "iman nedir?" 
der. §byle buyurur: "Allah'a, meleklerine, 
kitaplarma, peygamberlerine ve oldukten sonra 
yeniden dirilmeye inanmandir."190 Yine, Rasulullah 
sallallahu aleyhi ve sellem soyle buyurur: "islam; 
Allah'tan baska ilah olmadigina ve Muhammed'in, 
Allah'in rasulu olduguna sehadet etmen,  namazi 

187 3/Al-i imran/19 
188 3/AI-i lmran/20 
189 imam Ahmed;  Musned,   (5/3),   ibni  Hibban;  Sahih 
(1/377) 

90 imam Ahmed; Musned, (4/114), Heysemi, Mecmeu'z 
Zevaid'de (1/59) soyle der: "Ahmed ve benzerini Taberani 
el-Kebir'de rivayet eder. Ricali sika (guvenilir)dir. Bkz. 
"Risaletu Fadli'l islam" / Muhammed b. Abdulvahhab (sf. 
8) 
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kilman, zekati vermen, Ramazan orucunu tutman ve 
oraya bir yol bulabilirsen Beyt-i (Kabe'yi) 
haccetmendir."191 Ve soyle buyurur: "Musluman, 
Muslumanlarm kendisinin elinden ve dilinden emin 
oidugu kisidir."192 

Bu din; islam Dini; Allah'in, daha onceki 
insanlardan da, sonradan gelecek insanlardan da, 
kendisinden baska din kabul etmeyecegi dindir. 
Qunku butun peygamberler, islam Dini uzeredir. 
Allah Teala, Nuh aleyhisselam hakkinda soyle 
buyurur: (Onlara Nuh'un haberini oku. Hani O 
kavmine demisti ki: "Ey kavmim! Eger benim 
(aranizda) durmam ve Allah'in ayetlerini 
hatirlatmam size agir geldiyse ben yalniz Allah'a 
giivenip dayaninm.)193 Ve ayetin sonunda soyle 
buyurur (Bana Miislumanlardan olmam 
emrolundu.)194 Allah celle ve ala, ibrahim 
aleyhisselam hakkinda soyle buyurur: (Qunku 
Rabbi O'na: "Musluman ol" demis, 0 da; 
"Alemlerin Rabbine boyun egdim" demisti.)195 

Ve   Musa  aleyhisselam   hakkinda  §6yle   buyurur: 

191 Muslim; Kitabu'l iman, Hadis no: 8 
Buhari; Kitabu'l Iman, Bab "El Muslimu men selime'l 

Muslimune min Lisanihi ve Yedihi". Hadisin lafzi, 
Buhari'deki rivayete aittir. Muslim; Kitabu'l iman, Hadis 
no: 39 
193 107Yunus/71 
194 10/Yunus/72 
1952/el-Bakara/131 
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(Musa dedi ki: "Ey kavmim! Eger Allah'a 
inandiysaniz ve O'na teslim olduysaniz sadece 
O'na giivenip dayanm.)196 Isa aleyhisselam 
hakkinda da soyle buyurur: (Hani havarilere, 
"Bana ve peygamberime iman edin" diye ilham 
etmistim. Onlar da, "iman ettik, bizim Allah'a 
teslim olmus kimseler oldugumuza sen de sahit 
ol" demislerdi.)197 Bu din; yani islam; kurallanni, 
inane esaslarmi ve hiikumlerini ilahi vahiyden - 
Kur'an ve Sunnet'ten- almaktadir. §imdi bunlar 
hakkinda sana ozet bir bilgi sunacagim. 

islam'm Asillan ve Kaynaklan 

Hukmu kaldinlmis dinlerin ve insanlar tarafin- 
dan konulmu§ inanglann mensuplan kendilerine 
atalanndan miras kalan, eski zamanlarda yazilmis 
kitaplan kutsamayi ahskanlik edinmistir. Hatta; ger- 
pekte bu kitaplan kimin yazdigi, kimin tercume ettigi 
bilinmez. Her bir beser igin gegerli olan zayiflik ve 
eksiklik, nefsine uyma ve unutkanlik gibi durumlar 
kendileri igin de gegerli olan bir takim insanlar tara- 
findan yazilmi§tir. 

,9610/Yunus/84 
197 Et-Tedmunyye (sf. 109-110), Ayet: 5/el-Maide/111 
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islam ise, baskalarmdan farkhdir. ilahi vahiy 
olan Kur'an ve Sunnet'e, hak kaynaga dayanir. 
$imdi bu iki kaynak hakkinda 6z bir bilgi verelim: 

A- Kur'an-i Kerim: Gectigimiz bblumlerde is- 
lam'm, Allah'm dini oldugunu bgrendin. Bu nedenle 
Allah; takva sahiplerine bir hidayet, Muslumanlara 
bir dustur, Allah'm kendileri icin sifa istedigi gonul- 
lere bir sifa ve Allah'm kendileri icin kurtulus ve ay- 
dmhk istedigi kimseler igin bir isik olmak uzere 
Rasulu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e 
Kur'an'i indirmistir. Kur'an; Allah'm peygamberleri 
gonderme nedeni olan asillan icerir.198 Nasil ki 
Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ilk 
gonderilen peygamber degilse, Kur'an da ilk 
gonderilen kitap degildir. Allah; ibrahim 
aleyhisselam'a sahifeler indirmi§, Musa 
aleyhisselam'i Tevrat ile sereflendirmistir. isa 
aleyhisselam ise Incil'i getirmistir. Bu kitaplar; 
Allah'm bir vahyidir. Nebilerine ve rasullerine vahiy 
olarak gbndermistir. Fakat bu gegmis kitaplarm bir 
gogu kaybolmu§, buyuk bir bolumu silinip gitmis, bu 
kitaplarda tahrifat ve degisiklikler yapilmistir. 

Kur'an-i Kerim'e gelince, O'nun korunmasmi 
Allah ustlenmi§tir. O'nu, kendinden once gelen ki- 
taplara hukumran ve onlarm hukmunu ortadan 
kaldiran bir kitap kilmistir. Allah Teala §byle 
buyurur:      (Sana     da,      daha      onceki      kitabi 

198   Es-Sunnetu   ve   Mekanetuha   fi't  Te§ri'   El-lslami  / 
Mustafa Es-Sibai (sf. 376) 
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dogrulamak ve onu korumak uzere hak olarak 
Kitab'i gonderdik.)199 Allah celle ve ala O'nu, her 
§ey icin bir agiklama olarak tanimlami§tir. §oyle 
buyurur: (Bu Kitab'i sana her sey igin bir 
agiklama olarak indirdik.)200 O'nun, bir hidayet ve 
rahmet kaynagi oldugunu bildirerek §oyle buyurur: 
(iste size de Rabbinizden agik bir delil, hidayet 
ve rahmet geldi.)201 Ve O'nun en dogru yola 
ilettigini belirterek §oyle buyurur: (§uphesiz ki bu 
Kur'an en dogru yola iletir.)202 O, hayatmin butun 
i§lerinde be§eriyeti, en dogru yola iletir. Kur'an'm 
nasil indirildigini ve nasil ezberlendigini §6yle bir 
akhna getiren Kur'an'm degerini bilir ve niyetini 
Allah'a has kilar. Allah Teala soyle buyurur: 
(Muhakkak ki bu (Kur'an) Alemlerin Rabbinin 
indirmesidir. O'nu Ruhu'l Emin senin kalbine 
indirdi. Uyancilardan olasm diye.)203 

Kur'an'i indiren Alemlerin Rabbi Allah'dir. 
O'nu       getiren,       Ruhu'l       Emin       Cebrail 

aleyhisselam'dir. 
Kalbine indigi ki§i ise Nebi sallallahu aleyhi ve 

sellem'dir. 
Bu Kur'an, Kiyamet'e kadar kalacak mucizeler 

icerisinde, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in 

199 5/el-Maide/48 
20016/en-Nahl/89 
2016/el-En'am/157 
20217/el-isra/9 
20326/e§-§uara/192-194 
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kahci bir mucizesidir. Gecmis peygamberlerin ayet- 
leri ve mucizeleri, hayatlannin bitmesi ile birlikte 
sona ererdi. Oysa bu Kur'an'i Allah, kalici bir delil 
kilmistir. 

0; apagik bir delil, parlak bir mucizedir. Allah in- 
sanlardan; O'nun bir benzerini, O'nun benzeri on 
sure ya da O'nun surelerinden birini getirmelerini 
isteyerek onlara meydan okumustur. Harflerden ve 
kelimelerden olusmasina ve uzerine indigi ummet 
duzgun konusmasiyla ve belagatiyla taninmasina 
ragmen, onlar buna gug yetirememistir. Allah Teala 
soyle buyurur: (Yoksa O'nu (Kur'an'i) 
(Muhammed) uydurdu mu diyorlar. De ki: Eger 
sizler dogru iseniz; Allah'tan baska, giicunuziin 
yettiklerini gaginn da O'nun benzeri bir sure 
getirin.)204 

Bu Kur'an'in Allah katindan vahiy olduguna 
sehadet eden bir sey de, gegmis ummetler hakkinda 
bir cok haber igermesidir. Gelecekte olacak bir 
takim olaylarla ilgili bilgi vermesi ve bunlann, haber 
verdigi sekilde ger?eklesmesidir. Bilim adamlannin 
bazilanna ancak bu cagda ulasabildigi bir 90k 
bilimsel kanit zikretmesidir. Bu Kur'an'in Allah 
katindan bir vahiy olduguna sehadet eden bir baska 
sey de, Kur'an'in kendisine indigi peygamberden, 
Kur'an'in inisinden once O'nun ne bir benzeri 
duyulmus ne de O'na yakin bir sey nakledilmistir. 
Allah Teala soyle buyurur: (De ki: "Allah dileseydi 

20410/Yunus/38 
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onu size okumazdim, Allah da onu size 
bildirmezdi. Ben bundan once bir dmiir boyu 
icinizde durmustum. Hala akil erdiremiyor 
musunuz?)205 Daha da otesi O, okumayan ve 
yazmayan bir ummi idi. Higbir hocaya gitmemis ve 
higbir ogretmenin yanmda oturmami§tir. Bununla 
birlikte dili en duzgun ve en guzel §ekilde 
konu§anlara, bir benzerini getirmeleri uzere meydan 
okur. (Sen bundan once ne bir yazi okur, ne de 
elinle onu yazardm. Oyle olsaydi, batila uyanlar 
kusku duyarlardi.)206 Incil'de ve Tevrat'ta okuma ve 
yazma bilmeyen ummi biri olarak tanimlanan bu 
ki§iye, ellerinde Tevrat'tan ve incil'den kalintilar 
bulunan Yahudi ve Hiristiyan din adamlan gelerek, 
anla§mazhga du§tukleri §eyleri sorarlar. Tartistiklan 
konularda O'nun hukmune ba§vururlar. Allah Teala, 
Tevrat'ta ve Incil'deki O'nunla ilgili haberi 
a?iklayarak §6yle buyurur: (Yanlarmdaki Tevrat ve 
incil'de yazili bulduklan o elciye, o ummi 
peygambere uyanlar, iste o peygamber onlara 
iyiligi emreder, onlan kotiiliikten men eder, 
onlara temiz seyleri helal, pis seyleri haram 
kilar.)207 Yahudi ve Hiristiyanlann, Muhammed 
sallallahu aleyhi ve sellem'e soru sorduklanni 
bildirerek §6yle buyurur: (Ehl-i kitap senden, 
kendilerine     gokten     bir     kitap     indirmeni 

205 10/Yunus/16 
206 29/el-Ankebut/48 
2077/A'raf/157 
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istiyorlar.)208 Ve soyle buyurur: (Sana run 
hakkinda sorarlar.)209 (Sana Zulkarneyn 
hakkmda sorarlar.)210 Yine sbyle buyurur: 
(Dogrusu bu Kur'an, israilogullarma, hakkinda 
ihtilaf edegeldiklerl §eylerin pek gogunu 
anlatmaktadir.)211 

Rahip ibrahim Philips, doktara galismasinda 
Kur'an'a leke surmeye calisir. Fakat buna gucu yet- 
mez. Kur'an; huccetleri, kanitlan ve delilleri ile onu 
alteder. Sonunda aciz kaldigini itiraf eder, yaratici- 
sma teslim olur ve musluman oldugunu ilan eder.212 

Muslumanlardan biri Amerikali doktor Jeffrey 
Lang'a bir Kur'an-i Kerim meali hediye ettiginde, 
Amerikali doktor Kur'an'm kendine hitap ettigini, so- 
rularma cevap verdigini ve nefsi ile arasindaki en- 
gelleri ortadan kaldirdigini gorur. Hatta §6yle der: 
"Kur'an'i indiren sanki, benim kendimi tanidigimdan 
daha cok beni taniyor."213 Nasil tanimasin?. Kur'an'i 
indiren, insani yaratanin ta kendisi olan Allah 
Subhanehu'dur. (Hi? yaratan bilmez mi? O, en 
ince   isleri   gorup   bilmektedir  ve   her  seyden 

2084/en-Nisa/153 
20917/el-isra/85 
21018/el-Kehf/83 
211 27/en-Neml/76 
212 Bkz. "El-Muste§rikun ve'l Mube§§irun fi'l Alemi'l Arabi 
ve'l islami" / ibrahim Halil Ahmed 
213 Es-Siraa' min ecli'l iman / Dr. Jeffrey Lang, Qeviri: Dr. 
Munzir El-Absi, Daru'l Fikr (sf.34) 
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haberdardir.)214 Daha sonra Kur'an-i Kerim meali 
okumasi onun musluman olmasina ve sozunu 
naklettigim kitabini yazmasina sebep olur. 

Kur'an-i Kerim, insanoglunun ihtiyag duydugu 
her §eyi kapsar. Kurallan, inang esaslanni, hukum- 
leri, ikili ili§kileri ve adabi iginde bulundurur. Allah 
Teala §6yle buyurur: (Biz o Kitap'ta hipbir §eyi 
eksik birakmadik.)215 iginde; Allah'i birlemeye gagn 
vardir. Allah'in isimleri, sifatlan ve fiilleri zikredilir. 
Nebilerin ve rasullerin getirdigini dogrulamaya 
gagirir. Ahireti, ceza ve hesabi onaylar. Bununla 
ilgili deliller ve kanitlar sunar. Ge<?mi§ ummetlerin 
haberlerini, dunyada ba§lanna gelen ibret verici 
olaylan, ahirette onlan bekleyen azap ve cezayi 
zikreder. 

Kur'an-i Kerim'de, bilim adamlarim deh§ete du- 
§uren bir gok mucize, delil ve kanit vardir. O, her 
gaga uygundur. Bilginler ve ara§tirmacilar, aradikla- 
nni O'nda bulur. §imdi sana, bunu ortaya koyan sa- 
dece ug ornek sunacagim. Bu omekler §unlardir: 

1- Allah Teala §oyle buyurur: (Birinin suyu tatli 
ve susuzlugu giderici, digerininki tuzlu ve aci iki 
denizi sahveren ve aralarma bir engel, a§ilmaz 
bir sinir koyan O'dur.)216 Ve §6yle buyurur: (Yahut 
(onlann amelleri) derin bir denizdeki karanhklar 
gibidir. Onu bir dalga orter; onu da iistiinden 

21467/el-Mulk/14 
215 6/el-En'am/38 
216 25/el-Furkan/53 
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baska bir dalga kaplar. Onlarin uzerlerinde ise 
bututlar vardir. Birbiri ustunde karanliklar... Elini 
Qikarsa neredeyse onu dahi goremeyecektir. 
Allah kime nurvermemisse onun nuru olmaz.)217 

§u bilinen bir gergektir ki; Muhammed sallallahu 
aleyhi ve sellem hig gemiye binmemi§tir. O'nun ga- 
ginda, denizin derinliklerini ke§fetmeye olanak tani- 
yacak maddi imkanlar da yoktu. Oyleyse bu bilgileri, 
Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e Allah'dan 
ba§ka kim verdi?!. 

2- Allah Teala §6yle buyurur: (Andolsun ki biz 
insani suziilmiis bir ^amurdan yarattik. Sonra 
onu, saglam bir karargahta yerle§en bir nutfe 
kildik. Sonra o nutfeyi alaka kildik. Sonra o 
alakayi bir parga et ve o bir parga eti kemik 
yaptik; kemige de et giydirdik. Sonra onu 
bambaska bir hilkat olarak var ettik. Yaratanlann 
en giizeli olan Allah'm sani ne yiicedir!)218 Bilim 
adamlan, ceninin yaratilisindaki asamalan bu kadar 
ince aynntisiyla ancak bu gagda kesfedebilmislerdir. 

3- Allah Teala soyle buyurur: (Gaybin 
anahtarlan O'nun yamndadir. Ondan baskasi 
bunlari bilmez. Karada ve denizde ne varsa O 
bilir. Bir yaprak dusmeye gorsiin, mutlaka onu 
bilir. Yeryuzuniin karanliklannda tek bir tane 
yas-kuru miistesna olmamak iizere hepsi apacik 

217 24/en-Nur/40 
21823/el-Mu'mmun/12-14 
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bir kitaptadir.)219 insanlar, bu kadar kapsamh 
du§unmeye ali§kin degildir. Gucu yetmesi bir tarafa 
bunu dusunmez. Daha da otesi; bilim adamlanndan 
bir grup, bir bitkiyi ya da bir bocegi gdzlemleyip 
onun hakkinda ogrendiklerini kaydettiklerinde bu 
yaptiklanna hayranlik duyanz. Bilinmelidir ki; o bitki 
ya da bocek hakkinda kendilerine gizli kalan, onlarla 
ilgili gdzlemlediklerinden daha coktur. 

Fransiz bilim adami Maurice Bucaile; Tevrat, 
incil ve Kur'an ile goklerin, yerlerin ve insanlann 
yaratihsi ile ilgili son kesiflerin ulastigi bilgileri 
karsjla§tirmis ve cagimizda ulasjlan bulgulann 
Kur'an'da gelen bilgilerle uyum iginde oldugunu 
gormustur. Bugunku incil ve Tevrat'in ise goklerin 
ve yerin, insanin ve hayvanin yaradihsj ile ilgili bir 
gok yanlis bilgi icerdigini gorur.220 

B- Nebevi Siinnet: Allah; Rasulullah sallallahu 
aleyhi ve sellem'e Kur'an-i Kerim'i indirmi§ ve O'nun 
bir benzerini de vahyetmi§tir. Bu da; Kur'an'i 
agiklayan ve serheden nebevi sunnettir. Rasulullah 
sallallahu aleyhi ve sellem §oyle buyurur: "Dikkat 
edin! §uphesiz bana Kur'an ve O'nunla birlikte bir 

2196/el-En'am/59 
220  Bkz.   "Et-Tevratu  ve'l-lncilu  ve'l   Kur'anu  fi   Dav'i'l 
Mearifi'l Hadise" / Maurice Bucaile.  Fransiz bir doktor 
olan yazar, Hiristiyanhgi terk ederek Islam'i segmistir. (sf. 
133-283) 
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benzeri verildi."221 O'na; Kur'an'daki genel, ozel ve 
butun olarak belirtilenleri aciklama izni verilmi§tir. 
Allah Teala §6yle buyurur: (insanlara, kendilerine 
indirileni aciklaman igin ve dusuniip anlasinlar 
diye sana da bu Kur'an'i indirdik.)222 

Sunnet, islam kaynaklannin ikincisidir. Sunnet; 
Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den -sahih ve 
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar 
birbirine bagli bir senetle - rivayet edilen soz ve fiil, 
onaylama ve tanimlamadir. 

Sunnet; Allah'tan, Rasulu Muhammed sallallahu 
aleyhi ve sellem'e bir vahiydir. Qunku Nebi 
sallallahu aleyhi ve sellem hevasindan konu§maz. 
Allah Teala §6yle buyurur: (O arzusuna gore 
konusmaz. O, ancak vahyedileni konu§ur. O'na 
getin giigler sahibi ogretti.)223 insanlara ancak 
kendisine emredileni iletir. Allah Teala §oyle 
buyurur: (Ben sadece bana vahyedilene uyarim. 
Ben sadece apacik bir uyanciyim.)224 

Sunnet-i Mutahhara; ahkam, akide, ibadet, 
muameiat ve adap bakimindan islam'm fiili 
uygulamasidir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, 
kendisine   emredileni   yerine   getiriyor   ve   onu, 

221 imam Ahmed; Musned, (4/131), Ebu Davud; Sunen, 
Kitabu's Sunne, Babu Luzumi's Sune, Hadis no: 4604, 
(4/200) 
222 16/en-Nahl/44 
223 53/en-Necm/3-5 
224 46/el-Ahkaf/9 
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insanlara acikliyordu. Onlara, tipki kendisinin yaptigi 
gibi yapmalanni emrediyordu. Ornegin soyle 
buyurur: "Benim namaz kildigimi gbrdugunuz gibi 
namaz kihn."225 Allah mu'minlere; imanlarmin 
eksiksiz olarak tamamlanmasi icin, O'nu 
davranislannda ve sozlerinde ornek almalanni 
emretmistir. Allah Teala sbyle buyurur: (Andolsun 
ki sizin igin, Allah'i ve ahiret guniinu umit eden 
ve Allah'i gokga anan kimseler igin, 
Rasulullah'ta gtizel bir ornek vardir.)226 Sahabe-i 
Kiram, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in sdzlerini 
ve davrani§larmi kendilerinden sonrakilere 
nakletmi§, onlar da bunu kendilerinden sonrakilere 
nakletmistir. Sonra bunlar, Sunnet kitaplannda 
toplanmistir. Sunneti nakledenler, kendilerinden 
naklettikleri kisiler hakkinda titiz davranirlardi. 
Senedin, rivayet eden kisiden Rasulullah sallallahu 
aleyhi ve sellem'e kadar birbirine bagli olmasi icin 
kendisinden naklettikleri kisinin, bu bilgiyi aldigi 
kisiyle cagda§ olmasini; senetteki butun ravilerin 
guvenilir, adil, dogru sozlu ve emin olmasini 
ararlardi.227 

225 Buhari; Kitabu'l Ezan, Bab no: 18 
226 33/el-Ahzab/21 
??7 Bu e§siz metot ve Sunnet-i Nebeviye nakletmedeki bu 
dikkat sonucu, Muslumanlar arasmda "Cerh ve Ta'dil" ve 
"Mustalahu'l Hadis" olarak bilinen ilim dallan dogmustur. 
Bu iki ilim dali, islam Ummeti'ne has ozelliklerdendir ve 
daha once kullanilmamistir. 
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Sunnet; islam'm fiili uygulamasi oldugu gibi, 
Kur'an'in da aciklamasidir. Ayetlerini serheder ve 
Kur'an'da genel olarak belirtilen hukumlerin 
aynntisini verir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, 
kendisine indirileni bazen sozlu, bazen fiili ve bazen 
de her ikisiyle birlikte agiklardi. Sunnet; Kur'an'da 
belirtilmeyen bazi hukumleri ve kurallan da 
aciklayabilir. Kur'an ve Sunnet'in, islam dininin iki 
ana kaynagi olduguna mutlaka inanmak gerekir. O 
ikisine uymak, onlara basvurmak, emirlerine uymak 
ve yasaklanndan kacinmak, verdikleri haberleri 
dogrulamak; onlarda gegen Allah'm isimlerine, 
sifatlarma ve fiillerine, Allah'm dostlan mu'minler igin 
hazirladiklanna ve dusmanlan kafirleri tehdit ettigi 
§eylere iman etmek gerekir. Allah Teala §6yle 
buyurur: (Hayir! Rabbine andolsun ki aralannda 
Qikan anlasmazlik hususunda seni hakem kihp 
sonra da verdigin hiikiimden iglerinde higbir 
sikinti duymaksizin onu tarn manasiyla 
kabullenmedikge iman etmis olmazlar.)228 Ve 
soyle buyurur (Peygamber size ne verdiyse onu 
aim, size ne yasakladiysa ondan da sakimn.)229 

Bu dinin kaynaklanni tanittiktan sonra, onun 
derecelerini belirtmemiz uygun olacaktir. Bunlar; 
islam, iman ve ihsan seklindedir. Bu derecelerin 
temel prensiplerini bzet olarak eie alacagiz. 

228 

59/el-Ha§r/7 
4/en-Nisa/65 

229 
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Birinci Derece: islam- 

islam'in rukunleri bes tanedir: Kelime-i sehadet, 
namaz, zekat, orug ve hac. 

Birincisi: Allah'tan ba§ka ilah olmadigina ve 
Muhammed'in Allah'm rasulii olduguna sehadet 
etmek 

"La ilahe illallah / Allah'tan baska ilah yoktur"un 
anlami sudur: Yerde ve gokte, yalniz Allah'tan 
baska ibadete layik bir ibadet edilen / ma'bud 
yoktur. O, gergek ilah'tir. O'nun dismdaki butun 
ilahlar batildir.230 Bu sehadet, ibadeti yalnizca 
Allah'a has kilmayi ve O'nun disinda higbir seye 
ibadet etmemeyi gerektirir. Bu sehadette su iki olay 

* Bu konuda daha genis bilgi igin bkz. "Kitabu't Tevhid", 
"El-usulu's Selase" ve "Adabu'l Me§yi ile's Salat" / 
Muhammed b. Abdulvahhab, "Dinu'l Hak" /Abdurrahman 
El-Umer, "Ma labudde min Ma'rifetihi anil islam" / 
Muhammed b. AN El-lrfec, "Erkanu'l islam" / Abdullah b. 
Carullah el-Carullah, "§erhu Erkani'l islam ve'l iman" / 
Telif: Bir grup ilim ogrencisi, Gozden gegirme: Abdullah 
El-Cibrin 
230 Dinu'l Hak (sf. 38) 
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gergekle§mezse   onun   soyleyenine   bir   faydasi 
yoktur. 

Birincisi: "La ilahe illallah / Allah'tan ba§ka ilah 
yoktur" sozunu inanarak, bilerek, §uphe duymayarak 
dogrulayarak ve severek sbylemek. 

ikincisi: Allah'tan ba§ka kendisine ibadet 
edilenleri inkar etmek. Kim bu §ehadeti soyler de, 
Allah'tan ba§ka kendisine ibadet edilenleri inkar 
etmezse, bu soz ona fayda vermez.231 

Muhammed'in Allah'in rasulu olduguna §ehadet 
etmenin anlami ise emrettiginde O'na itaat etmek, 
haber verdiginde O'nu dogrulamak, yasakladigi ve 
men ettiginden kaginmak ve Allah'a ancak O'nun 
belirledigi §ekilde ibadet etmektir. Muhammed'in; 
Allah'in butun insanlara gbnderdigi elcisi oldugunu 
bilmek ve buna inanmaktir. O, kendisine ibadet 
edilmeyen bir kul, yalanlanmamasi gereken bir 
elgidir. Bilakis O'na itaat ediimesi ve uyulmasi 
gerekir. O'na itaat eden cennete girer, O'na karsj 
gelen ise cehenneme girer. inane alaninda ya da 
Allah'in emretmis. oldugu ibadetlerde, yonetme ve 
kanun koyma duzeninde, ahlak alaninda, aile kurma 
alaninda ya da helal ve haram belirleme alaninda 
kurallar ancak bu §erefli elgi, Muhammed sallailahu 
aleyhi ve sellem kanaliyla almmalidir. Qunku O, 
Allah'in §eriatini ileten elcisidir.232 

231 Kurratu Uyuni'l Muvahhidin (sf. 60) 
232 Dinu'l Hak (sf. 51-52) 
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ikincisi: Namaz* 

Bu, islam'in rukunlerinden ikincisidir. Hatta 
islam'm diregidir. Qunku namaz kul ile Rabbi 
arasinda bir bagdir, her gun be§ kez onu tekrar 
eder. Onunla imanini yeniler ve nefsini, gunahlann 
pisliklerinden anndinr. Onunla gunahlann ve 
kotuluklerin arasina girer. Kul; sabahleyin 
uykusundan uyaninca, dunya ifleriyle me§gul 
olmadan once Rabbinin huzurunda temiz ve armmi§ 
bir §ekilde kiyama durur. Sonra Rabbini tekbir eder. 
Kullugunu kabullenir; O'ndan yardim ve hidayet 
diler. Secde ederek, kiyamda durarak ve ruku 
ederek, Rabbi ile arasindaki itaat ve kulluk 
anla§masmi yeniler. Bunu her gun be§ kez tekrar 
eder. Bu namazi eda etmek igin kalbinin, bedeninin, 
elbisesinin ve namaz kilacagi yerin temiz olmasi 
gerekir. Mumkunse Musluman'm, namazi Musluman 
karde§leriyle birlikte, kalpleriyle Rablerine yonelmi§, 
yuzlerini Allah'in Evi Kabe-i Mu§errefe'ye gevirmi§ 
olarak cemaatle kilmasi gerekir. Namaz; kullarmin, 
Allah Tebarake ve Teala'ya ibadet ettikleri §ekillerin 
en mukemmeli ve en guzeli uzerine kurulmu§tur. 
Qe§itli organlarm Allah'i yuceltmesini; dilin 
telaffuzunu; ellerin, ayaklann, ba§in, duyu 
organlannin ve bedenin diger kisimlarimn fiilini 
igerir. Her biri, bu yUce ibadetten nasibini alir. 

* Daha geni§ bilgi  igin  bkz.  "Keyfiyyetu  Salati'n  Nebi 
sallallahu aleyhi ve sellem" / Abdulaziz b. Baz 
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Duyu organlan ve diger azalar ondan nasibini 
alir. Kalp ondan nasibini alir. Namaz; ovguyu, 
hamdetmeyi, yuceltmeyi, tesbih ve tekbiri, hakka 
§ahitlik etmeyi, Kur'an-i Kerim okumayi; Rabbin 
onunde, aciz bir kulun ve her §eyi idare eden 
Rabbin karsisinda boyun egen birinin duru§uyla 
ayakta durmayi icerir. Sonra bu makamda O'nun 
onunde algalir, boyun eger ve O'na yaklasir. Daha 
sonra Allah'm izzeti karsisinda kuculerek ve 
buyuklugu karsisinda boyun egerek, husu ve 
teslimiyet ile ruku eder, secde eder ve oturur. Kalbi 
yumusamis, bedeni Allah'a itaat etmis ve organlan 
O'na boyun egmistir. Sonra namazini Allah'a ovgu 
ve Nebisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e 
salat ve selam ile tamamlar. Sonra Rabbinden, 
dunya ve ahiret hayirlarmi diler.233 

Ugiincusii: Zekat' 

Zekat; islam'm rukunlerinden ucuncusudur. 
Zengin Musluman'a, malinm zekatini vermesi 
farzdir. Zekat; fakirlere, miskinlere ve zekat 
vermenin caiz oldugu diger kimselere verilen az bir 
miktardir. 

Musluman'in; zekati vermesi uygun olan 
kimseye bunu gonul rahatligi ile vermesi gerekir. 

233 Miftahu Dari's Seade (2/384) 
* Daha genis bilgi i?in bkz. "Risaletani fi'z Zekati ve's 
Siyam" / Abdulaziz b. Baz 
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Zekat verdigi kimselerin ba§ina bunu kakmamali ve 
onlara bu nedenle eziyet etmemelidir. Musluman'in, 
Allah rizasim arzu ederek zekatini vermesi gerekir. 
Bununla, insanlardan higbir kar§ilik ve te§ekkur 
beklememelidir. Bilakis; riya ve gosteri§ yapmadan 
yalnizca Allah rizasi igin zekatini vermelidir. 

Zekat vermek bereket getirir. Fakirlerin, 
miskinlerin ve ihtiyag sahiplerinin gonullerini ho§ 
tutar. Onlari, el agarak kugulmekten kurtanr. Zekat 
onlar igin bir rahmettir. Zekat vermek; ki§iye 
comertlik ve kerem, ozveri, fedakarlik ve merhametli 
olma sifatlan kazandinr. Cimrilik ve a§agihk 
sifatlanndan armdinr. Zekat ile, Muslumanlar 
dayani§ma iginde olur. Zenginleri fakirlerine acir. Bu 
ibadet tam anlamiyla uygulansa, toplumda higbir 
§eyi olmayan fakir, borg yuku altmda kalmi§ insan 
ve yolda kalmi§ bir yolcu kalmaz. 

Dorduncusii: Orug* 

Yani, Ramazan ayi orucunu tutmaktir. Fecrin 
dogu§undan gune§in bati§ma kadar oruglu kimse, 
yemeyi, igmeyi, cinsel ili§kiye girmeyi ve bu 
hukumde olan §eyleri Allah Subhanehu ve Teala'ya 
ibadet niyetiyle terk eder. Nefsini, §ehvetlerinden 
alikoyar. Allah; hastaya ve yolcuya; hamile ve gocuk 
emziren kadina; hayizli ve nifasli kadina orug tutma 

" Daha geni§ bilgi igin bkz. "Risaletani fi'z Zekati ve's 
Siyam" / Abdulaziz b. Baz 
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konusunda kolaylik saglami§tir. Bunlardan her 
birinin kendine uygun hukmu vardir. 

Bu ayda; Musluman, nefsini sehvetlerinden 
alikoyar. Nefsi bu ibadetle, hayvanlara benzeme 
seviyesinden Allah'a yaklastinlmis. meleklere 
benzeme seviyesine gikar. Oyle ki orug tutan kimse, 
dunyada Allah nzasini elde etmekten ba§ka bir 
arzusu olmayan varlik suretine burunur. 

Orug, kalbi diriltir. Dunyaya ragbeti azaltir. Allah 
katinda olana te§vik eder. Zenginlere, fakirleri ve 
onlarin durumunu hatirlatir. Kalplerini onlara karsj 
yumu§atir. iginde bulunduklan, Allah'in nimetlerini 
bilirler ve §ukurleri artar. Orug, nefsi arindinr ve 
Allah'tan hakkiyla korkma uzere bina eder. Ferdi ve 
toplumu, gizli ve asjkar hallerinde, seving ve sikinti 
aninda, Allah'in uzerlerindeki gozetimini hisseder 
haie getirir. Qunku toplum, tam bir ay boyunca bu 
ibadet ile Rabbini gozeterek ya§ar. Allah Teala'dan 
korkmasi, Allah'a ve ahiret gunune iman etmesi, 
Allah'in gizli-sakli her §eyi bildigini ve ki§inin bir gun 
mutlaka Rabbinin onunde durup kuguk-buyuk butun 
amellerinden sorulacagmi kesin olarak bilmesi onu 
boyle davranmaya sevk eder.234 

234 Bkz. Miftahu Dari's Seade (2/384) 
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Be§incisi: Hacc" 

Mekke-i Mukerreme'deki Beytullahi'l-Haram'i 
haccetmek her balig, akilli ve gucCi yeten; 
Beytullah'a gotiirecek araca ya da ucretine ve 
bakmakla yukumlu oldugu ki§ilerin nafakasinin 
di§mda gidi§-donu§ masraflanna yetecek miktarda 
paraya sahip olan, yolda can guvenligi olan ve 
yoklugunda ailesinin guvenliginden emin olan her 
Musluman'a farzdir. 

Hac yapmak isteyen kimsenin, nefsini 
gunahlann kirinden temizlemesi icin Allah'a tevbe 
etmesi gerekir. Mekke-i Mukerreme'ye ve hac 
ibadetinin yapildigi kutsal mekanlara ula§tigmda, 
Allah'a kullugunu ifade ederek ve O'nu yucelterek 
hac ibadetlerini yerine getirir. Allah'in difinda; 
Kabe'ye ve hac ibadetlerinin yapildigi diger yerlere 
ibadet edilmeyecegini, onlann fayda ve zarar 
vermeyecegini bilir. §ayet Allah oralara gidip hac 
yapmasini emretmeseydi Musluman'in o mekanlara 
gidip hac yapmasi dogru olmazdi. 

Hacda, hac yapan ki§i izar ve rida olarak iki 
beyaz kuma§tan olu§an ihram elbisesini giyer. 
Yeryuzunun butun bolgelerinden Muslumanlar bir 
yerde toplanir. Tek bir elbise giyerler ve bir Rabbe 
ibadet ederler.  Yoneten  ve yonetilen,  zengin ve 

Daha geni§ bilgi icin bkz. "Delilu'l Hac ve'i Mu'temir" / 
Telif: Bir grup alim, "Et-Tahkik ve'l izah li Kesirin min 
Mesaili'l Hacci ve'l Umra" / Abdulaziz b. Baz 
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fakir, siyah ve beyaz arasinda fark yoktur. Herkes 
Allah'in yarattigidir ve O'nun kuludur. Musluman'in, 
Musluman karsisinda takva ve salih amelden ba§ka 
ustunlugu yoktur. Muslumanlar birbirleriyle tanisir ve 
yardimlasir. Allah'in onlan hep birlikte yeniden 
diriltecegi ve hesap igin bir alanda toplayacagi gunu 
hatirlarlar. Bbylece, Allah Teala'ya itaat ederek olum 
sonrasi icin hazirlanirlar.235 

islam'da ibadet* 

islam'da ibadet, maddi ve manevi olarak Allah'a 
kulluk etmektir. Allah yaraticidir, sen ise yaratilmis. 
Sen kulsun ve Allah senin efendindir. Bu bbyle 
olunca, kisi bu dunyada mutiaka, §eriatina uyarak 
ve peygamberlerinin izini takip ederek Allah'in 
dosdogru yolunda yurumelidir. Allah; kullanna, 
Alemlerin Rabbi'ni tevhid ile birlemeleri, namaz, 
zekat, oruc ve hac gibi yuce ibadetler belirlemistir. 
islam'daki ibadet anlayisi daha kapsamlidir. Allah'in 
sevdigi ve razi oldugu gizli ve asikar yapilan butun 
ameller ve sozler ibadettir. Daha da otesi Allah'a 
yakla§ma niyetiyle yaptigin her guzel adet ibadettir. 
Annenle ve babanla, esinle ve gocuklarmla, 
komfulannla guzel geginmen bununla Allah nzasini 
elde etmeyi kasdedersen bir ibadettir. Evde, gar§ida 

235 Bkz. a.g.e. (2/385), Dinu'l Hak (sf. 67) 
* Daha geni§ bilgi igin bkz. "El-Ubudiyye" / §eyhulislam 
Ibni Teymiyye 
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ve is. yerinde insanlara guzel davranman Allah'in 
nzasmi dileyerek yaparsan bir ibadettir. Emaneti 
yerine getirmek, dogruluk ve adalete bagh kalmak, 
eziyet vermemek, gugsuze yardim etmek, helal 
kazang saglamak, aileye ve gocuklara harcamak, 
du§kunu teselli etmek, hastayi ziyaret etmek, ag 
olani doyurmak ve zulme ugrayana yardim etmek; 
butun bunlar Allah rizasi gdzetilerek yapilirsa birer 
ibadettir. Allah'in nzasmi kasdederek kendin igin, 
ailen igin, toplumun ve ulken igin yaptigin her is bir 
ibadettir. Allah'in sana mubah kildigi olguler iginde 
nefsinin §ehvetlerini gidermen salih bir niyetle 
birlikte olursa ibadet olur. Rasulullah sallallahu 
aleyhi ve sellem sbyle buyurur: "Sizden birinin cinsel 
iliskiye girmesinde dahi bir sadaka vardir." Derler ki: 
"Ey Allah'in Rasulu! Bizden biri §ehvetini gidermeye 
gelir de ona ecir mi olur?" §byle buyurur: "Ne 
dersiniz; onu haramda giderseydi uzerine bir gunah 
olur muydu? Ayni §ekilde onu helalde giderince 
onun igin bir ecir olur."236 

Yine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem 
soyle buyurur: "Her Musluman'in uzerine bir sadaka 
vardir." Denilir ki: "Ne dersin, sayet bulamazsa?" 
§6yle buyurur: "Elleriyle gali§ir; kendine faydali olur 
ve sadaka verir." Denilir ki: "Ne dersin, sayet gug 
yetiremezse?" §6yle buyurur: "Kederli ihtiyag 
sahibine yardim eder." Denilir ki: "Ne dersin, sayet 
gug yetiremezse?" $6yle buyurur: lyiligi ya da hayn 

236 Muslim; Kitabu'z Zekat, Hadis no: 1006 
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emreder." Denilir ki: "Ne dersin, (ya bunu da) 
yapmazsa?" §6yle buyurur: "Kotulukten kendini 
alikoyar. $uphesiz bu birsadakadir."237 

ikinci Derece: iman* 

imanin rukunleri altidir: Allah'a, meleklerine, 
kitaplanna, rasullerine, ahiret gunune iman ve 
kadere iman. 

Birincisi: Allah'a iman 

Allah Teala'nin rububiyetine; yani O'nun her 
§eyin Rabbi, yaraticisi ve hukumrani; butun i§lerin 
idare edicisi olduguna ve O'nun di§indaki her 
mabudun/ ibadet edilen sey ya da ki§inin batil 
olduguna iman etmen ve O'nun isim ve sifatlarma; 
yani O'nun en guze! isimlere, kamil ve yuce sifatlara 
sahip olduguna iman etmendir. 

237 Buhari; Kitabu'z Zekat, Bab no: 29, Muslim; Kitabu'z 
Zekat, Hadis no: 1108. Hadisin lafzi Muslim'deki rivayete 
aittir. 
*   Daha   genis   bilgi   igin   bkz.   "§erhu   Usuli'l   iman"  / 
Muhammed b. Salih el-Useymin, "El-'lman" / $eyhulislam 
ibni  Teymiyye,   "Akidetu   Ehli's  Sunne  ve'l  Cemaa"  / 
Muhammed b. Salih el-Useymin 
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Butun bunlarda Allah'in birligine; rububiyetinde, 
uluhiyetinde, isimlerinde ve sifatlannda ortagi 
olmadigina iman etmendir. Allah Teala §6yle 
buyurur: ((O) Goklerin, yerin ve ikisi 
arasmdakilerin Rabbidir. §u halde O'na kulluk 
et; O'na kulluk etmek igin sabirh ve metanetli ol. 
O'nun adiyla anilan bir kimse billyor musun?)238 

O'nu nicbir uyku ve uyuklamanin almadigina, 
O'nun gorunen ve gorunmeyeni bildigine, goklerin 
ve yerin mulkunun O'nun olduguna iman etmendir: 
(Gaybin anahtarlan O'nun yanindadir. O'ndan 
ba§kasi bunlan bilmez. Karada ve denizde ne 
varsa O bilir. Bir yaprak dii§meye gorsiin, 
mutlaka onu bilir. Yeryiiziinun karanliklannda 
tek bir tane ya§-kuru mustesna olmamak uzere 
hepsi apagik bir kitaptadir.)239 Allah Teala'nm 
yaratiklanndan yuce ve ar§inin uzerinde olduguna, 
ayni anda ilmi ile onlarla birlikte olduguna; onlann 
hallerini bildigine, sozlerini ifittigine, yerlerini 
gordugune, i§lerini yonettigine, fakire nzik verdigine, 
kinlani onardigina, diledigine mulk verdigine ve 
dilediginden de rnulku gekip aldigina, O'nun her 
§eye gucu yettigine inanmandir.240 

Allah'a imanin meyvelerinden bazilan, 
§unlardir: 

238 19/Meryem/65 
239 6/el-En'am/59 
240 Bkz. Akidetu Ehli's Sunne ve'l Cemaa (sf. 7, 11) 
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1- Kula, Allah'i sevme ve O'nu yuceltme 
kazandinr. Bunlarda, O'nun emrini yerine getirmeyi 
ve yasakladigindan uzak durmayi gerektirir. Kul 
bunu yerine getirince, dunya ve ahirette korkusuz 
mutluluga ula§ir. 

2- Allah'a iman etmek, nefiste izzet olusturur. 
Qunku o, kainattaki her §eyin gercek sahibinin Allah 
oldugunu, O'ndan baska zarar veren ve fayda veren 
olmadigini bilir. Bu bilgi onu, Allah'tan baskasma 
ihtiyag duymaz hale getirir. O'ndan ba§kasinin 
korkusunu kalbinden sokup alir, Sonugta ancak 
Allah'tan umar ve O'dan baskasindan korkmaz. 

3- Allah'a iman, nefsinde algak gonulluluk 
olusturur. Qunku o, sahip oldugu nimetin Allah'tan 
oldugunu bilir. §eytan onu aldatamaz. Kibirlenip 
buyuklenmez. Kuvveti ve maliyla ovunmez. 

4- Allah'a iman eden kesin olarak bilir ki, 
Allah'in razi oldugu salih amelden ba§ka kurtulu§a 
giden bir yol yoktur. Oysa ba§kasi batil inanglara 
sahiptir. Omegin; insanlarm suglarma keffaret 
olmasi icin Allah'in, oglunun asilmasini emrettigine 
inanir. Ya da bir takim ilahlara iman eder. Onlarin, 
istegini yerine getirdigine inanir. Oysa gergekte 
onlar, fayda ya da zarar vermezler. Ve yahut ateist 
olur ve hicbir yaraticinin varligina iman etmez... 
Butun bunlar birer kuruntudur. Oyle ki; Kiyamet 
gunu Allah'in huzuruna varinca ve gercekleri kendi 
gozleriyle gorunce apagik bir sapikhk icerisinde 
olduklannin farkina varacaklar. 
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5- Allah'a iman etmek; Allah'in nzasini 
dileyerek, dunyada yuce gbrevler ustlendigi zaman, 
insana kararlilik ve sabir, sebat ve tevekkul 
noktasinda buyuk bir guc kazandinr. Goklerin ve 
yerin hukumdanna dayandigma, O'nun kendisini 
destekledigine ve yardim ettigine kesin olarak 
inanir. Sabrinda, sebatinda ve tevekkulunde daglar 
gibi saglam olur.241 

ikincisi: Meleklere iman 

Allah'in onlan, kendisine itaat etmeleri icin 
yarattigina inanmaktir. Allah onlan §u §ekilde 
tanimlar: (Onlar miikerrem kullardir. Sbzleri ile 
O'nun oniine ge?mezler; onlar O'nun emri 
geregince i§ gorurler. Onlarm oniindekini de 
arkalarmdakini de bilir. O'nun razi oldugu 
kimselerden ba§kasina §efaat etmezler. Onlar 
O'nun     korkusundan     titrerler.)242 (O'nun 
huzurunda bulunanlar, O'na ibadet hususunda 
kibirlenmezler ve yorulmazlar. Onlar, bikip 
usanmadan gece ve giindiiz (Allah'i) tesbih 
ederler.)243 Allah onlan bizim icin gorunmez 
kilmi§tir. Bu nedenle onlan goremeyiz. Onlardan bir 
kismini bazi nebilerine ve rasullerine gostermi§tir. 

241   Bkz.   Akidetu   Ehli's   Sunne  ve'l   Cemaa  (sf.   44), 
Mebadiu'l islam (sf. 80, 84) 
24221/el-Enbiya/26-28 
24321/el-Enbiya/19-20 
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Meleklerin yuklendikleri bir takim ameller vardir. 
Bu meleklerden vahiyle gorevli melek olan Cibril, 
vahyi Allah katindan, kullan arasindan O'nun 
diledigine indirir. Ruhlan almakla gorevli melek de 
bunlardandir. Rahimlerdeki ceninler ile gorevli 
melek vardir. Ademogullanm korumakla gorevli 
melekler vardir. Amellerin yazilmasiyla gorevli 
melekler vardir. Herkesin iki melegi vardir: (Sagda 
ve solda otururlar. insan higbir soz soylemez ki, 
yanmda gozetleyen, yazmaya hazir bir melek 
bulunmasm.)244 

Meleklere imanin meyvelerinden bazilan 
sunlardir: 

1- Musluman'in akidesi, sjrkin §uphelerinden ve 
pisliginden annir. Qunku Musluman; Allah'm, bu 
buyuk gorevleri yukledigi meleklerin varligina iman 
edince, kainatm seyrine katkida bulunan hayali 
varliklann varligina inanmaktan kurtulur. 

2- Musluman, meleklerin fayda ve zarar 
vermedigini, onlann sadece Allah'm kendilerine 
ikram edilmi§ kullan oldugunu onlara emrettigi 
seylerde, Allah'a isyan etmediklerini ve kendilerine 
emredilenleri yaptiklanni bilir. Bu nedenle onlara 
ibadet etmez. Onlara ybnelmez ve onlara 
baglanmaz. 

244 50/Kaf/17-18. Bkz. Akidetu Ehli's Sunne ve'l Cemaa 
(sf. 19) 
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Uguncusii: Kitaplara iman 

Allah'm, nebilerine ve rasullerine hakki 
aciklamak ve ona davet etmek igin kitaplar 
indirdigine iman etmektir. Allah Teala sbyle buyurur: 
(Andolsun ki Biz peygamberlerimizi apagik 
delillerle gonderdik. Onlarla birlikte insanlar 
adaleti ayakta tutsunlar diye Kitabi ve mizani 
indirdik.)245 Bu kitaplar coktur. Ibrahim 
aleyhisselam'a        verilen        sahifeler, Musa 
aleyhisselam'a verilen Tevrat, Davud aleyhisselam'a 
gonderilen Zebur ve isa aleyhisselam'in getirdigi 
incil bunlardandir. 

Gecmisteki bu kitaplara iman; Allah'm onlan 
elcilerine indirdigine ve o kitaplann, o donemde 
Allah'm insanlara iletmesini istedigi seriati igerdigine 
inanmakla gerceklesir. 

Allah'm bizlere bildirdigi bu kitaplar ortadan 
kaybolmustur. Ibrahim aleyhisselam'a gonderilen 
sahifelerden hicbiri dunyada yoktur. Tevrat, incil ve 
Zebur'a gelince; Yahudiler ve Hiristiyanlann yaninda 
isimleri ile bulunsalar da tahrif edilmis ve 
degi§tirilmi§lerdir. Qogu kaybolmus ve onlardan 
olmayan seyler onlara sokulmustur. Daha da otesi, 
sahiplerinden baskasma nispet edilirler. Eski Ahit'te 
kirktan fazla sifr (kitap, kutsal metin) var ve sadece 
besi    Musa   aleyhisselam'a   nispet   edilmektedir. 

245 57/el-Hadid/25 
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Bugun mevcut olan Incil'den ise bir tanesi bile isa 
aleyhisselam'a nispet edilmemektedir. 

Allah katindan indirilen kitaplann sonuncusu ise 
Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e indirilen 
Yuce Kur'an'dir. Kur'an, Allah'in korumasi ile 
korunmaktadir. Harflerinde,      kelimelerinde, 
harekelerinde veya manalannda hicbir degisiklige 
ya da tahrife ugramamistir. Kur'an-i Kerim ile 
gecmisteki kitaplar arasindaki fark cok yonludur. 
Bunlardan bazilan su §ekildedir: 

1- Gecmi§teki bu kitaplar ortadan kaybolmus, 
onlara tahrif ve degisiklik sokulmustur. 
Sahiplerinden baskalanna nispet edilmis; serhler, 
aciklamalar ve tefsirler eklenmistir. ilahi vahye, akla 
ve fitrata ters dusen bir ?ok sey igermektedir. 

Kur'an-i Kerim ise; Allah'in korumasi ile 
korunmaya devam etmektedir. Allah'in, Muhammed 
sallallahu aleyhi ve sellem'e indirdigi ayni kelimeler 
ve harfler ile korunmaktadir. Tahrife ugramamis ve 
higbir ilave yapilmamistir. Qunku Muslumanlar, 
Kur'an-i Kerim'in her turlu supheden uzak 
kalmasina gayret gostermis ve O'nu; Rasulullah 
sallallahu aleyhi ve sellem'in siyeri, sahabilerin 
hayat hikayeleri, Kur'an-i Kerim'in tefsiri, ibadet ve 
muamelat hukumleri ile kanstirmamistir. 

2- Eski kitaplann bugun tarihsel bir senedi 
bilinmemektedir. Daha da otesi, kime indigi ve hangi 
dilde yazildigi dahi bilinmemektedir. Bir kismi, 
kendisine gonderilen kimseden baskasina nispet 
edilmistir.   Kur'an'i   ise   Muslumanlar,   Muhammed 
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sallallahu aleyhi ve sellem'den yazili ve sozlu olarak 
tevatur yoluyla nakletmisjerdir. Her cagda ve her 
mekanda, Muslumanlarm bu kitabi ezbere bilen 
binlerce hafizlan ve bu kitaptan yazili binlerce 
nusha vardir. Sozlu olarak ezberlenen ile yazili 
olarak bulunan nushalar uyusmaz ise farkli olan 
nushalar kabul edilmez. Ezbere bilinenlerle yazili 
olanlar mutlaka birbirine uymahdir. 

Bunun da otesinde; Kur'an, sozlu olarak 
nakledilmistir ki dunyada baska hicbir kitaba bu 
nasip olmamistir. 

Hatta bu sekilde nakil sadece Muhammed 
sallallahu aleyhi ve sellem'in ummetinde vardir. Bu 
nakil su sekilde gerceklesir: Ogrenci; Kur'an'i 
hocasindan dinleyerek ezberler. Hocasi da, kendi 
hocasindan bu sekilde ezberlemistir. Sonra hoca 
ogrencisine "icazet" denilen diplomayi verir. Hoca 
bu diplomada, hocalan yanmda okudugunu 
ogrencisine okuttuguna sahitlik eder. Senet, 
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ulasmcaya 
kadar her biri hocasini adiyla zikreder. Bu §ekilde 
sozlu senet; ogrenciden, Rasulullah sallallahu aleyhi 
ve sellem'e kadar zincir seklinde devam eder. 

Kur'an-i Kerim'den her surenin ve her ayetin 
nerede ve ne zaman Muhammed sallallahu aleyhi 
ve sellem'e indigini bildiren kuvvetli deliller ve 
tarihsel kanitlar da ayni sekilde senet ile yogun 
olarak nakledilmistir. 

3- Gegmisteki kitaplann indirildigi diller, uzun 
zaman once silinip yok olmustur. Bu cagda o dilleri 
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konusan nig kimse yoktur ve anlayanlar gok azdir. 
Kur'an'in indigi dil ise; bugun milyonlarca kisjnin 
konustugu, yasayan bir dildir. Yeryuzunun her 
bolgesinde okutulup ogretilmektedir. Onu 
ogrenmeyen de her yerde Kur'an-i Kerim'in 
anlammi kendisine anlatacak birini bulur. 

4- Gegmisteki kitaplar belirli bir donem igindi. 
insanlann tumune degil, ozellikle bir millete 
yonelikti. Bu nedenle onlar o millet ve o dbneme 
ozgu hukumler igermi§tir. Boyle olunca da butun 
insanlara hitap etmesi uygun olmaz. 

Kur'an-i Kerim ise her zamani kapsayan ve her 
mekana uygun olan bir kitaptir. Her millete ve her 
gaga uyan hukumler, ahlak ve iliski kurallan icerir. 
Qunku Kur'an'in hitabi, butun insanlara yoneliktir. 

Butun bunlardan anlasilmaktadir ki; asil 
nushalan bulunmayan ve yeryuzunde ilk yazildiklan 
dilde konusan hig kimse kalmayan kitaplarla Allah'in 
insanlara huccetinin gergeklesmesi mumkun 
degildir. Allah'in, kullan uzerine hucceti ancak; 
fazlaliktan, eksiklikten ve tahriften uzak ve 
korunmus, nushalan her yerde yaygin, milyonlarca 
insanin okudugu ve onunla insanlara Allah'in 
gagnsini ilettigi canli bir dilde yazilmis bir kitapla 
gergeklesir. iste bu kitap Allah'in, Muhammed 
sallallahu aleyhi ve sellem'e indirdigi Yuce 
Kur'an'dir. O, gegmi§ kitaplann hukmunu ortadan 
kaldirmistir. Onlann, tahrife ugramadan onceki 
hallerini dogrular ve onlara sahitlik eder. Kendilerine 
bir nur ve sifa, hidayet ve rahmet olmasi igin; butun 
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insanligin uymasi gereken kitaptir. Allah Teala §6yle 
buyurur: (iste bu (Kur'an), bizim indirdigimiz 
mubarek bir kitaptir. Bana uyun ve Allah'tan 
korkun ki size merhamet edilsin.)246 Ve §dyle 
buyurur: (De ki: Ey insanlar! Ben size, hepinize 
gonderilmis, Allah'm elgisiyim.)247 

Dorduncusii: Peygamberlere iman 

Allah'm yarattiklanna, Allah'a iman edip 
gonderilen elgileri dogrulamaian halinde 
kavusacaklari nimetleri mujdeleyen ve isyan ettikleri 
zaman ugrayacaklan azaptan sakindiran elgiler 
gonderdigine iman etmektir. Allah Teala §6yle 
buyurur: (Andolsun ki Biz her iimmete: "Allah'a 
ibadet edin, taguttan kaginm" diye bir 
peygamber gdndermisizdir.)248 Ve §6yle buyurur: 
(Mujdeleyici ve uyanci olarak peygamberler 
gonderdik ki insanlarm peygamberlerden sonra 
Allah'a kars. bir bahaneleri olmas.n!)249 

Bu elgiler ?oktur. Onlarm ilki, Nuh aleyhisselam 
ve sonuncusu Muhammed sallallahu aleyhi ve 
sellem'dir.   Ibrahim,   Musa,   isa,   Davud,   Yahya, 

2466/el-En'am/155 
247 7/el-A'raf/158. Gegen konular igin bkz. El-Akidetu's 
Sahiha ve ma Yudaadduha (sf. 17), Akidetu Ehli's Sunne 
ve'l Cemaa (sf. 22), Mebadiu'l islam (sf. 89) 
248 16/en-Nahl/36 
2494/en-Nisa/165 
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Zekeriyya ve Salih aleyhisselam gibi, bazilanni 
Allah bize bildirmi§, bazilanni da bildirmemi§tir. 
Allah Teala soyle buyurur: (Bir kisim 
peygamberleri sana daha once anlattik, bir 
kismini ise sana anlatmadik.)250 

Bu elgilerin hepsi, Allah'm yarattigi birer 
beserdir. Rabblik ve ilahlik ozellikleri yoktur. Bu 
nedenle higbir ibadet onlar igin yapilmaz. Kendileri 
i?in dahi, fayda ya da zarar verme gucune sahip 
degillerdir. Allah Teala, rasullerin ilki olan Nuh 
aleyhisselam'in kavmine soyle dedigini bildirir: (Ben 
size: "Allah'm hazineleri benim yanimdadir" 
demiyorum, gaybi da bilmem. "Ben bir melegim" 
de demiyorum.)251 Onlann sonuncusu olan 
Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e de soyle 
demesini emreder (Ben size: "Allah'm hazineleri 
benim yanimdadir" demiyorum, gaybi da 
bilmem. "Ben size bir melegim" de 
demiyorum.)252 Ve §dyle demesini emreder: (Ben 
Allah'm dilediginden baska kendime herhangi 
bir fayda ya da zarar verecek giice sahip 
degilim.)253 

Peygambeherin hepsi; Allah'm se$ip Qagnsim 
iletmekle §ereflendirdigi ve kul olmakla nitelendirdigi 
degerli kullardir. Dinleri; Allah'm kendisinden baska 

2504/en-Nisa/164 
251 11/Hud/31 
252 6/el-En'am/50 
2537/el-A'raf/188 
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din kabul etmedigi Islam'dir. Allah Teala §6yle 
buyurur:   (Allah   katmda   hak   din   islam'dir.)254 

Qagnlan temelde birdir ve §eriatlan farkli farklidir. 
Allah Teala §6yle buyurur: (Her birinize bir seriat 
ve bir yol verdik.)255 Bu §eriatlann en sonuncusu, 
Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in §eriatidir. 
O'nun seriati, kendinden onceki butun §eriatlann 
hukmunu ortadan kaldirmi§tir. O'nun cagrisi, 
cagrilann en sonuncusudur ve O, elcilerin en 
sonuncusudur. 

Bir peygambere iman edenin, onlann hepsine 
iman etmesi gerekir. Bir peygamberi yalanlayan da, 
onlann hepsini yalanlami§tir. Qunku butun 
peygamberler Allah'a, meleklerine, kitaplanna, 
rasullerine, ve ahiret gunune imana caginr. Dinleri 
birdir. Onlann bir kismini ayiran veya bir kismina 
iman edip bir kismini inkar eden, onlann hepsini 
birden inkar etmis. olur. Qunku onlann her biri butun 
nebilere ve rasullere iman etmeye caginr.256 Allah 
Teala §6yle buyurur: (Peygamber, Rabbi 
tarafindan kendisine indirilene iman etti, 
mii'minlerde (iman ettiler). Her biri Allah'a, 
meleklerine, kitaplanna, peygamberlerine iman 
ettiler.   "Allah'm   peygamberlerinden   hi?   biri 

2543/AI-iimran/19 
255 5/el-Maide/48 
256 Bkz. El-Akidetu's Sahiha ve ma Yudaadduha (sf. 17), 
Akidetu Ehli's Sunne ve'l Cemaa (sf. 25) 
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arasmda ayinm yapmayiz" (dediler).)257 Ve §6yle 
buyurur: (Aliah'i ve peygamberlerini inkar edenler 
ve (inanma hususunda) Allah ile 
peygamberlerini birbirinden ayirmak isteyip "Bir 
kismma iman ederiz ama bir kismina inanmayiz" 
diyenler ve bunlar (iman ile kufiir arasmda) bir 
yol tutmak isteyenler yok mu? iste gergekten 
kafirler bunlardir. Ve biz kafirlere algaltici bir 
azap hazirlamisizdir.)258 

Besincisi: Ahiret guniine iman 

Butun yaratilmi§larin dunyadaki sonu olumdur! 
Peki ya insanin olumden sonraki hali nedir? 
Dunyada i§kence gormekten kurtulan zalimlerin hali 
ne olacak? Zulumlerinin cezasini cekmekten 
kurtulacaklar mi? Dunyada, yaptiklan iyiliklerin 
karsiligini goremeyen iyilik sahiplerinin ecirleri bo§a 
mi gidecek? 

Butun be§eriyet nesil nesil pe§ pe§e olume 
gitmektedir. Bu durum; Allah, dunyanin sona 
ermesine izin verinceye ve dunya uzerindeki her 
yaratilmi§ olunceye kadar devam eder. Sonra Allah, 
Kiyamet gunu butun yaratilmi§lan yeniden diriltir. 
Oncekileri ve sonrakileri bir araya toplar. Sonra; 
dunyada kazandiklan hayir ya da §er amellere gore 

257 3/el-Bakara/285 
2584/en-Nisa/150-151 
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kullan hesaba geker. Mu'minler cennete goturulur. 
Kafirler ise cehenneme surulur. 

Cennet; Allah'in, mu'min kullan igin hazirladigi 
nimettir. iginde, kimsenin tanimlayamayacagi nimet 
gesjtleri vardir. Cennette yuz derece vardir. Her bir 
derecede, Allah'a imanlanna ve O'na itaatlerine 
gore kalanlar vardir. Cennet ehlinin derece 
bakimindan en asagida olanina, dunyadaki bir 
kralin mulkunun benzeri ve onun on kati daha verilir. 

Cehennem ise; Allah'in, kendisini inkar eden 
igin hazirladigi azaptir. Cehennemde, bahsedilmesi 
bile korkutan cesjtli azaplar vardir. §ayet Allah; 
ahirette bir kimsenin olmesine izin verseydi, 
cehennem ehli sadece onu gormekle olurdu. 

Allah ilmiyle, her insanin hayir ya da ser, gizli 
ya da asikar ne yapacagini bilmistir. Sonra her 
insan igin iki melek gorevlendirmistir. Onlardan biri 
iyilikleri yazar; digeri ise kotulukleri yazar. Higbir seyi 
kagirmazlar. Allah Teala soyle buyurur: (insan 
higbir soz soylemez ki, yanmda gozetleyen 
yazmaya hazir bir melek bulunmasin.)259 Bu 
ameller, Kiyamet gunu insana verilecek bir kitaba 
kaydedilir (Kitap ortaya konmu§tur: Suglulann, 
onda yazili olanlardan korkmu§ olduklanni 
goriirsun. "Vay halimize! Derler, bu nasil 
kitapmis! Kugiik-buyuk higbir §ey birakmaksizin 
hepsini sayip dokmus!" Boylece yaptiklanni 
karsilannda   bulmu§lardir.   Senin   Rabbin   hie 

25950/Kaf/18 
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kimseye zulmetmez.)260 insan, kitabini okur ve 
hicbir §eyi inkar edemez. Amellerinden bir §eyi inkar 
edenin ise Allah; gozune ve kulagina, ellerine ve 
ayaklarma ve cildine butun yaptigini anlattinr. Allah 
Teala soyle buyurur: (Derilerine, "Nicin aleyhimize 
sahitlik ettiniz?" derler. Onlar da, "Her seyi 
konusturan Allah, bizi de konusturdu. ilk defa 
sizl O yaratmistir. Yine O'na 
donduriiluyorsunuz" derler. Siz ne 
kulaklarinizm, ne gozlerinizin, ne derilerinizin 
aleyhinize sahitlik etmesinden sakinmiyordunuz, 
yaptiklannizdan cogunu Allah'm bilmeyecegini 
saniyordunuz.)261 

Ahiret gunune; Kiyamet ve yeniden dirili§ 
gunune iman etmeye butun nebiler ve rasuller 
gagirmistir.* Allah Teala §6yle buyurur: (Senin 
yeryuziinii kupkuru gormen de Allah'm 
ayetlerindendir. Biz onun iizerine suyu 
indirdigimiz zaman, harekete gegip kabanr. Ona 
can veren elbette oliileri de diriltir. O, her seye 
kadirdir.)262 Ve §oyle buyurur: (Gokleri ve yeri 
yaratan, bunlan yaratmakla yorulmayan Allah'm, 
oluleri     diriltmeye     de    guciinun     yetecegini 

260 18/el-Kehf/49 
261 41/el-Fussilet/21-22 
' Yeniden dirili§ hakkmda daha gok delil igin bu kitaptaki 
"Ahiret" bolumune bakmiz. 
262 41/el-Fussilet/39 
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du§unmezler mi? Evet O, her §eye kadirdir.)263 

Bu, ilahi hikmetin geregidir. Qunku Allah, 
yarattiklarmi bos yere yaratmami§ ve onlan basjbos 
birakmamistir. insanlann akil yonunden en zayifi 
dahi, gayesiz bir §ekilde onemli bir is. yapmaz. 
insanin boyle bir is yapmasi dusunulemez ise nasil 
olur da insan, Rabbinin yarattiklarmi bos yere 
yarattigini ve onlan basibo§ birakacagmi 
zannedebilir? Allah, onlarin soylediklerinden 
oldukga yucedir. Allah Teala §6yle buyurur: (Sizi 
sadece bo§ yere yarattigimizi ve sizin hakikaten 
huzurumuza geri getirilmeyeceginizi mi 
sandmiz?)264 Ve §oyle buyurur: (Gogu, yeri ve 
ikisi arasindakileri biz bo§ yere yaratmadik. Bu, 
inkar edenlerin zannidir. Vay o inkar edenlerin 
ate§teki haline!)265 

Ahiret gunune imana, butun akil sahibi insanlar 
§ahitlik eder. Qunku bu aklin geregidir. Bozulmami§ 
fitrat ona teslim olur. Qunku insan; Kiyamet gunune 
iman edince, Allah'm katinda olani umarak, 
terkettigini nigin terkettigini ve yaptigini nigin 
yaptigmi bilir. Yine; insanlara zulmedenin mutlaka 
cezasini gorecegini, Kiyamet gunu insanlann ondan 
hakkini alacagini, hayir ise hayir, ser ise ser; 
insanin mutlak yaptiginin kar§iligini alacagini ve 
ilahi   adaletin   ger?eklesecegini   bilir.   Allah   Teala 

263 46/el-Ahkaf/33 
26423/el-Mu'minun/115 
265 38/Sad/27 
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soyle buyurur: (Kim zerre miktan hayir yapmissa 
onu goriir. Kim de zerre miktan ser yapmissa 
onu goriir.)266 

Kiyamet gununun ne zaman gelecegini, 
yaratilmisjardan hie kimse bilmez. 0, gbnderilmis 
hicbir peygamberin ve Allah'a yaklastinlmis melegin 
dahi bilmedigi bir gundur. Allah, onun bilgisini 
yalnizca kendine has kilmistir. Allah Teala soyle 
buyurur: (Sana kiyameti, ne zaman gelip 
Satacagim soruyorlar. De ki: Onun ilmi ancak 
Rabbimin katmdadir. Onun vaktini O'ndan 
baskasi agiklayamaz.)267 Ve soyle buyurur: 
(Kiyamet hakkindaki bilgi ancak Allah'm 
katmdadir.)268 

Altmcisi: Kaza ve kadere iman 

Allah'm, olmus ve olacak her §eyi; kullarm 
durumlarini ve amellerini, ecellerini ve nziklanni 
bildigine iman etmektir. Allah Teala soyle buyurur: 
(§iiphesiz Allah her seyi hakkiyla bilendir.) Ve 
soyle buyurur: (Gaybm anahtarlan O'nun 
yanmdadir. Ondan baskasi bunlan bilmez. 
Karada ve denizde ne varsa O bilir. Bir yaprak 
diismeye gorsiin, mutlaka onu bilir. Yeryuzuntin 

266 99/ez-Zilzal/7-8. Bkz. Dinu'l Hak (sf. 19) 
2677/el-A'raf/187 
26831/Lokman/34 
269 29/el-Ankebut/62 
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karanliklannda tek bir tane ya§-kuru mustesna 
olmamak iizere hepsi apa$ik bir kitaptadir.)270 

Butun bunlan, kendi katinda bir kitaba yazmi§tir. 
§6yle buyurur: (Biz, her §eyi apagik bir kitapta 
sayip yazmi§izdir.)271 Ve §oyle buyurur: (Bilmez 
misin ki, Allah, yerde ve gokte ne varsa bilir? Bu 
bir kitapta mevcuttur. Bu Allah igin gok 
kolaydir.)272 Allah bir §ey dilediginde ona "Ol!" der 
ve olur. Allah Teala §oyle buyurur: (Bir §eyi 
yaratmak istedigi zaman O'nun yaptigi "Ol!" 
demekten ibarettir. Hemen oiuverir.)273 Allah 
Subhanehu; her §eyi takdir ettigi gibi, her §eyin de 
yaraticisidir. §6yle buyurur: (Biz her §eyi bir 
olQiiye gore yarattik.)274 Ve §6yle buyurur: (Allah 

270 6/el-En'am/59 Kur'an-i Kerim'de yalmzca bu ayet 
olsaydi bile, O'nun Allah katmdan olduguna apa?ik bir 
delil ve kesin huccet olarak yeterdi. Cunku insanlik caglar 
boyunca, bilimin yaygin hale geldigi ve insanoglunun 
buyuklendigi bu gagda dahi, bu kapsamli bilgiyi -gucu 
yetmesinin btesinde- dusunememektedir. Butun yaptigi, 
bir takim sirlarmi kesfedebilmek icin bir agaci ya da bir 
bocegi belirli bir ortamda gozlemlemektir ve bilmedikleri, 
bildiklerinden daha goktur. Her acidan kapsamli bilgi ve 
du§unce ise, insanligm alisjk olmadigi ve gucunun 
yetmeyecegi bir olaydir. 
"1 36/Yasin/12 
272 22/el-Hacc/70 
273 36/Yasin/82 
274 54/el-Kamer/49 



islam: Usulleri ve Prensipleri 159 

her seyin yaraticisidir.)275 Kullan, kendisine itaat 
etsinler diye yaratmi§, itaati onlara aciklamis, ve itaat 
etmelerini emretmistir. Kendisine isyan etmeyi 
onlara yasaklamis. ve isyani onlara agiklamistir. 
Kudret ve dileme dzelligi vermisjir. Bu kudret ve 
dileme ozelligi ile Allah'm emirlerini yerine 
getirirlerse sevap kazanirlar; O'na isyan ederlerse 
azabi hak ederler. 

insan, kaza ve kadere iman ederse kendisi icin 
sunlar gercekles. ir: 

1- Sebepleri yerine getirirken Allah'a itimat 
eder. Qunku O; sebebin de, sonucun da Allah'm 
kazasi ve kaderi ile oldugunu bilir. 

2- Nefsi rahat ve kalbi huzurlu olur. Qunku o; 
bunun, Allah'm kazasi ve kaderi ile oldugunu; 
ho§una gitmeyen ve takdir edilmis, olan bir §eyin 
kacinilmaz olarak gergekle§ecegini bilir. Gonlu rahat 
eder ve Allah'm kazasma razi olur. Kadere iman 
edenden daha huzurlu, gonlu rahat ve yasantisi iyi 
kimse yoktur. 

3- isteginin gercekle§mesi halinde kendini 
begenmekten uzak olur. Bilir ki onun gerceklesmesi 
Allah'm bir nimetidir, Allah hayir ve ba§an 
sebeplerini takdir etmisjir. Bu nedenle, Allah'a 
sukreder. 

4- isteginin gerceklesmemesi ya da istemedigi 
bir seyin olmasi halinde endi§e ve kaygiya 
kapilmaz.   Bilir  ki   bu,   Allah'm   takdiridir.   Allah'm 

275 39/ez-Zumer/62 
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emrini geri gevirecek ve hukmunu bozacak kimse 
yoktur. O mutlaka gergeklesir. Bu nedenle sabreder 
ve karsiligini Allah'tan bekler: (Yeryuziinde vuku 
bulan ve sizin basmiza gelen herhangi bir 
musibet yoktur ki, biz onu yaratmadan once, bir 
kitapta yazilmis olmasin. §iiphesiz bu, Allah'a 
gore kolaydir. (Allah bunu) elinizden gikana 
iizulmeyesiniz ve Allah'm size verdigi nimetlerle 
simarmayasmiz diye aciklamaktadir. Qiinku 
Allah, kendini begenip boburlenen kimseleri 
sevmez.)276 

5- Tamamen, Allah Subhanehu'ya tevekkul 
eder. Qunkti Musluman, fayda ve zarar vermenin 
yalnizca Allah'm elinde oldugunu bilir. Gucunden 
dolayi higbir gugluden korkmaz ve insanlardan 
birinin korkusuyla hayir i§lemeyi terk etmez. 
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ibni Abbas 
radiyallahu anhuma'ya soyle buyurur: "Bil ki, ummet 
sana fayda vermek i^in bir araya gelse, Allah'm 
senin igin yazdigindan baska bir seyle sana fayda 
veremezler. Ve sana zarar vermek igin bir araya 
gelseler, Allah'm senin igin yazdigindan baska bir 
seyle zarar veremezler."277 

276 57/el-Hadid/22-23 Bkz. El-Akidetu's Sahiha ve ma 
Yudadduha (sf. 19), Akidetu Ehli's Sune ve'l Cemaa 
(sf.39), Dinu'l Hak(sf.18) 

77   imam   Ahmed;   Musned,   (1/293),   Tirmizi;   Sunen, 
Ebvabu'l Kiyame (4/76) 
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Uguncu Derece: ihsan 

ihsan, sadece bir rukundur. Allah'a, O'nu 
gorurcesine ibadet etmendir. Qunku sen O'nu 
gormesen de §uphesiz O seni gormektedir. insan, 
Rabbine bu §ekilde ibadet etmelidir. O'na yakin 
oldugunu ve huzurunda bulundugunu hissetmelidir. 
Bu durum; husuyu, korkuyu ve saygiyi gerektirir. 
ibadetin eda edilmesinde samimiyeti, ibadetin daha 
guzel ve tarn olarak yerine getiriimesi igin caba 
sarfetmeyi gerektirir. Kul, ibadet ederken Rabbini 
gozetir. O'nu gorurcesine kendini O'na yakin olarak 
dusunur. §ayet basaramazsa; Allah'm kendisini 
gordugune; gizli ve asikanni, icini ve dismi bildigine, 
higbir i§inin Allah'a gizli kalmadigina imani 
yardimiyla bunu gergekle^tirmeye calisir.278 

Bu dereceye ula§an kul, Rabbine samimi olarak 
ibadet eder. O'ndan ba§ka hig kimseye ybnelmez. 
insanlann ovgusunu beklemez ve kotulemelerden 
de korkmaz. Qunku ona; Rabbinin ondan razi 
olmasi ve Mevlasi'nin onu ovmesi yeterlidir. 

O, gizlisi ve asjkan e§it olan bir insandir. 
Yalnizken ve insanlar arasindayken, Rabbine ibadet 
eder. Allah'm, kalbinde gizli olani ve nefsinin 
vesvesesini bildigine kesin olarak inanir. iman 
kalbine hakim olmu§tur. Kalbi, Rabbinin gozetimini 

278 Bkz. Camiu'! Ulumi ve'l Hikem (sf.128) 
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hisseder. Azalan, yaraticisina teslim olmustur. 
Onlarla ancak, Allah'm sevdigi ve razi oldugu 
amelleri yapar. 

Kalbinin, Rabbine baglandigi yerde, Allah'tan 
ba§kasma ihtiyag duymadigi igin yaratilmi§tan 
yardim dilemez. Hicbir insana sjkayetini dile 
getirmez. Qunku ihtiyacmi Allah Subhanehu'ya 
iletmistir ve yardimci olarak O yeter! Hicbir yerde 
yalmzlik hissetmez ve hie kimseden korkmaz. 
Qunku, her halukarda Allah'm kendisiyle oldugunu 
bilir. O, kendisine yeter. O ne guzel yardimcidir! 
Allah'm emrettigi higbir i§i terk etmez ve Allah'a 
isyan olan higbir §ey i§lemez. Qunku o, Allah'tan 
utanir. Allah'm emrettigi yerde onu bulamamasindan 
ve yasakladigi yerde onu bulmasmdan ho§lanmaz. 
A§in gitmez, insanlara zulmetmez ve haklarmi 
yemez. Qunku Allah'm kendisini gordugunu ve 
yaptiklan ile onu hesaba gekecegini bilir. 

Yeryuzunde bozgunculuk gikarmaz. Qunku; 
yeryuzundeki hayirlarm Allah Teala'nm mulku 
oldugunu ve Allah'm onlan, kullarm hizmetine 
sundugunu bilir. Ondan ihtiyaci kadarmi alir ve 
Rabbine §ukreder. 

Bu kitapta zikrettigim ve ortaya koydugum 
sadece onemli konular ve Islam'in buyuk 
rukunleridir. Bu rukunler, kulun onlara iman etmesi 
ve   onlarla   amel   etmesi   durumunda   Musluman 
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olacagi rukunlerdir. Degilse islam -daha once de 
bahsettigim gibi- din ve dunyadir, ibadet ve yasam 
bicimidir. Kapsamli ve eksiksiz, ilahi bir nizamdir. 
Kurallan hayatin butun alanlannda; itikadi, siyasi, 
ekonomik, sosyal ve guvenlik alanlannda fert ve 
toplumun ihtiyac duydugu her seyi icerir. insan 
islam'da; bansi ve savasi, gozetilmesi gereken 
haklan duzenleyen; insanin, hayvanm ve gevrenin 
degerini koruyan; insanin, hayatin ve olumun, 
oldukten sonra yeniden dirili§in gergek yonunu 
a?iklayan usuller, kaideler ve hukumler bulur. Yine 
islam'da, cevresindeki insanlarla iliskisi icin en 
uygun metodu bulur. Ornegin, Allah Teala soyle 
buyurur. (insanlara giizel soz soyleyin.)279 Ve 
soyle buyurur. ((O takva sahipleri) insanlan 
affederler.)280 Yine, soyle buyurur: (Bir kavme 
duydugunuz kin sizi adaletsizlige sevk etmesin. 
Adaletli olun. Bu takvaya (Allah korkusuna) daha 
uygundur.)281 

Bu dinin derecelerini ve her derecenin 
rukunlerini sunmusken, onun guzelliklerinden bir 
parga bahsetmemiz guzel olur. 

279 2/el-Bakara/83 
2803/AI-ilmran/134 
281 5/el-Maide/8 
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islam'in Guzel Yonleri* 

Kalem, islam'in guzelliklerini her yonuyle 
anlatmakta aciz kalir. Kelimeler, bu dinin 
ustunluklerini hakkiyla ifade etmekte yetersiz kalir. 
Qunkii bu din, Allah Subhanehu ve Teala'nin dinidir. 
Nasil ki goz Allah'i tarn olarak idrak edemez ve 
beser, O'nu butunuyle bilemezse; seriati da aynidir, 
kalem onu her yonuyle vasfedemez. ibnu'l Kayyim 
rahimehullah sbyle demistir: "Bu dosdogru dindeki 
ve hanif inancindaki; hicbir ifadenin mukemmelligine 
ula§amayacagi, hicbir anlatimin guzelligine 
erisemeyecegi ve akil sahibi insanlann akillarmin - 
onlann en mukemmeli uzehnde toplansa bile- daha 
ustununu bneremeyecegi §eriat-i 
Muhammediyye'deki gbz alici hikmeti dusununce, 
erdem sahibi ve kusursuz akillara dusen onun 
guzelligini anlamak ve ustunlugunu onaylamaktir. 
Dunyaya daha mukemmel, daha buyuk ve daha 
yuce   bir   seriatm   gelmedigine   sahitlik   etmektir. 

' Bu konu ile ilgili daha geni§ bilgi i?in bkz. "Ed-Durretu'l 
Muhtasara fi Mehasini'd Dini'l islami" / Abdurrahman es- 
Sa'di, "Mehasinu'l Islam" / Abdulaziz es-Selman 
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Peygamber onun icin hicbir delil getirmese bile, 
bizzat kendisi Allah katindan olduguna delil ve §ahit 
olarak yeter. Tamami, ilmin ve hikmetin 
mukemmelligine; rahmetin, iyiligin ve ihsanin 
geni§ligine; goriineni ve gorunmeyeni ku§atmasina, 
ba§langic noktalanni ve sonuglanni bilmesine; 
Allah'in, kullanna bagi§ladigi en biiyuk nimetlerden 
biri olduguna §ahittir. Kullanna; kendilerini ona 
yonlendirmekten, kendilerini onun ehlinden ve onun 
icin segtigi kimselerden kilmasindan daha buyuk bir 
nimet bagi§lamami§tir. Bu nedenle, kullanna 
kendilerini ona yonlendirmesini nimet olarak 
hatirlatir. §6yle buyurur: (Andolsun ki Allah, 
miiminlere kendilerinden, onlara kendi ayetlerini 
okuyan, onlari anndiran ve onlara kitap ve 
hikmeti ogreten bir Peygamber gondermekle 
biiyuk bir liitufta bulunmustur. Oysa onlar, daha 
once apa?ik bir sapikhk icindeydiler.)282 

Kendilerine bagi§ladigi nimetin buyuklugunu 
kullanna bildirerek ve hatirlatarak, kendilerini onun 
ehlinden kilmastna §ukretmelerini isteyerek §6yle 
buyurur (Bugun dininizi kemale erdirdim)283 Bu 
dinin guzelliklerinden bir kismini zikretmek, Allah'a 
§ukur gorevimizin bir geregidir: 

282 3/AI-i imran/164 
283 Miftahu Dari's Saade (1/374-375), Ayet: 5/el-Maide/3 
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1. Allah'in dinidir: 

Allah'm kendisi icin razi oldugu, 
peygamberlerini onunla gonderdigi; kullanna, onun 
cercevesinde kendisine ibadet etme izni verdigi 
dindir. Nasil ki Yaratici, yaratilmisa benzemezse; 
ayni sekilde O'nun dini olan islam da insanlann 
kanunlanna ve dinlerine benzemez. Allah 
Subhanehu'nun mutlak mukemmellik sifatina sahip 
oimasi gibi O'nun dini de insanlann dunyasmi ve 
ahiretini duzenleyen kurallan kapsamada; Allah 
Subhanehu'nun haklarim ve kullann O'na karsi 
gorevlerini, kullann birbirleri uzerindeki haklari ve 
birbirlerine karsi gorevlerini kusatmada mutlak 
mukemmellige sahiptir. 

2. Kapsamlidir: 

Bu dinin en belirgin guzelliklerinden biri de, her 
seyi kapsamasidir. Allah Teala §byle buyurur: (Biz 
kitapta higbir §eyi eksik birakmami§izdir.)284 Bu 
din; Allah'in isimleri, sifatlan ve haklari gibi Yaratici 
ile ilgili turn konulan; kurallar ve yukumlulukler, 
ahlak ve davranis gibi yaratilmislarla ilgili turn 
konulan icerir. Bu din; oncekilerin ve sonrakilerin, 
meleklerin, nebilerin ve rasullerin haberlerini igerir. 
Gokyuzu ve yeryuzu, gezegenler ve yildizlar, 
denizler, agaclar ve kainat hakkmda konusmu§tur. 

284 6/el-En'am/38 
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Yaratilism sebebini, gayesini ve sonunu bildirmistir. 
Cenneti ve iman edenlerin sonunu, cehennemi ve 
kafirlerin sonunu bildirmistir. 

3.   Yaratilmisi Yaratici'ya baglar: 

Her batil din ve inane, insani kendisi gibi olume 
ve gugsuzluge, acizlige ve hastaliga agik bir insana 
baglama bzelligine sahiptir. Hatta bazen, yuzlerce 
yil once olmus ve kemikleri toprak olmus. bir insana 
baglar. islam Dini'nin ozelligi ise insani dogrudan 
Yaraticisi'na baglamasidir. Ne bir papaza, ne bir 
azize ve ne de bir kutsal sirra baglar. Bilakis 
Yaratici ile yaratilan arasinda direk baglantidir. Akli, 
Rabbi'ne baglar ve boylece akil aydinlanir ve 
olgunlasir. Yucelir ve yukselir. Mukemmelligi arar. 
Degersiz ve kucuk §eylere tenezzul etmez. 
Yaraticisi ile bag kurmayan her kalp hayvandan 
daha asagidir. 

islam dini, Yaratici ile yaratilmis arasindaki 
bagdir. Yaratilmis insan; Islam dini araciligiyla, 
Allah'in kendisinden istedigini ogrenir ve boylece 
bilingli bir sekilde O'na ibadet eder. O'nun razi 
oldugu yerleri ogrenir ve onlara yonelir. Kizdigi 
yerleri ogrenir ve onlardan uzak durur. 

islam Dini, Yuce Yaratici ile gugsuz ve mutsuz 
yaratilmis arasindaki bagdir. Boylece O'ndan 
destek, yardim ve basan talep eder. Hilekarlarm 
hilesinden ve seytanlann oyunundan kendisini 
korumasini O'ndan ister. 
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4.   Dunya ve ahiret yararlanm gozetir: 

islam §eriati, dunya ve ahiret yararlanm 
gozetme ve guzel ahlaki tamamlama uzerine 
kurulmustur. 

Ahiret yararlan su sekilde agiklanabilir: Bu 
seriat, ahiretin butun yonlerini agiklamis, hi? bir seyi 
ihmal etmemistir. Bilakis onlan bilinmeyen higbir sey 
kalmamasi igin yorumlamis ve agiklamistir. Ahiret 
nimetini vaat etmis ve azabi ile tehdit etmistir. 

Dunyevi yararlar ise su sekilde agiklanabilir: 
Allah; bu dinde; insanin dinini, canini, mahni, 
nesebini, namusunu ve akhni koruyan kurallar 
belirlemistir. 

Guzel ahlakin agiklamasi ise su sekilde 
yapilabilir: Bu din, gizli ve agik hallerde guzel ahlakli 
olmayi emretmis, ahlakin girkinini ve degersizini 
yasaklamistir. Gozle gorulen guzel davranislardan 
biri de temizlik ve taharet, kirlerden ve pisliklerden 
armmadir. Guzel koku surunmeye ve gorunu§u 
guzellestirmeye tesvik etmistir. Zina yapmak, i?ki 
igmek; les, kan, domuz eti yeme gibi pis seyleri 
haram kilmistir. Temiz yiyeceklerin yenmesini 
emretmis, israfi ve gerekenden fazla harcamayi 
yasaklamistir. 

\Q temizligi ise girkin huylan terk etmek, guzel 
ve ovguye layik huylarla donanmaktir. Qirkin huylar; 
yalan, sefahat, ofke, haset, cimrilik, asagilik, makam 
sevgisi, dunya sevgisi, kibir, kendini begenme ve 
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riya benzeri huylardir. Ovguye layik huylar ise; guzel 
ahlak, insanlarla guzel geginmek, onlara iyilik 
etmek, adalet, algak gonulluluk, dogruluk, cbmertlik, 
Allah'a tevekkul, ihlas, Allah'tan korkmak, sabir ve 
sukur benzeri huylardir.285 

5.   Kolaydir: 

Bu dini ustun ve ayncalikli kilan niteliklerden biri 
de kolay olmasidir. Kurallannin her birinde ve her 
bir ibadetinde kolaylik vardir. Allah Teala soyle 
buyurur: (Allah dinde sizin igin bir zorluk 
kilmamistir.)286 Bu kolayliklann ilki sudur: Bu dine 
girmek isteyen kimsenin be§eri bir araciya ya da 
gecmi§i itirafa ihtiyaci yoktur. Bilakis ona dusen; 
temizlenmesi ve annmasi; Allah'tan baska ilah 
olmadigina ve Muhammed'in, Allah'in Rasulu 
olduguna §ehadet etmesi; bunlann anlamina 
inanmasi ve geregini yerine getirmesidir. 

Sonra; insan yolculuga gikinca veya 
hastalaninca kolaylik ve hafifletme olan her ibadet 
igin ikamet halinde ve saghkli iken yaptigi ibadetin 
sevabinin aynisi yazilir. Daha da btesi, Musluman'in 
hayati, kolay ve huzurlu olur. Kafirin hayati ise 
bunun tersine, zor ve sikintiii olur. Ayni sekilde iman 
edenin olumu de kolay olur. Ruhu, kaptan bir damla 

285 Bkz. "El-i'lam bima fi Dini'n Nasara mine'l Fesad ve'l 
Evham"; el-Kurtubi (sf. 442-445) 
286 22/el-Hacc/78 
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gikar gibi gikar. Allah Teala §6yle buyurur: (Takva 
sahipleri o kimselerdir ki, melekler, canlanm hos 
ve rahat halde alirlar. "Selam size, yapmis 
oldugunuz giizel islerin mukafati olarak girin 
cennete" derler.)287 Kafire ise; dlumu aninda guglu 
ve §iddetli melekler gelir ve ona kirbaglarla vururlar. 
Allah Teala §6yle buyurur: (O zalimlerin halini 
oliim siddeti icindeyken bir gorsen! Melekler 
onlara ellerini uzatirlar ve "Ruhunuzu teslim 
edin. Bugiin, Allah'a karsi haksiz seyler 
sbylediginizden ve O'nun ayetlerine kar§i 
bobiirlenmenizden dolayi algaltici bir azapla 
cezalandirilacaksiniz" derler.)288 Ve §6yle buyurur: 
(Melekler, o kafirlerin yuzlerine ve sirtlanna vura 
vura ve "Tadm bakalim cehennem azabini!" diye 
diye canlanm alirken hallerini bir gormeliydin.)289 

6.   Adaletlidir: 

islam'in kurallanni belirleyen yalnizca Allah'tir. 
O, beyazi-siyahi, erkegi-kadmi ile butun insanlann 
yaraticisidir. Onlar; hukmu, adaleti ve rahmeti 
kar§isinda e§ittirler. Erkek ve kadindan her biri icin 
kendisine uygun kurallar belirlemi§tir. Bu nedenle 
§eriatm, kadinin aleyhine erkegi kayirmasi ya da 
kadini ustun tutup erkege zulmetmesi, beyaz insana 

287 16/en-Nahl/32 
288 6/el-En'am/93 
289 8/el-Enfal/50 
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ayncalik tanimasi ve siyah insani onlardan mahrum 
etmesi soz konusu degildir. Herkes, Allah'm §eriati 
onunde esittir. Takvali olmaktan ba§ka aralannda 
hicbirfarkyoktur. 

7.   iyiligi emreder ve kotulukten ahkoyar: 

Bu §eriat, degerli bir meziyet ve yiice bir nitelik 
igerir ki, o da iyiligi emretmek ve kotulukten 
alikoymaktir. Buluga ermi§, akilli ve gucu yeten her 
Musluman'in gucu yettigince emretmesi ve 
yasaklamasi gerekir. Emretme ve yasaklama 
a§amalanna gore; eliyle emretmesi ve yasaklamasi, 
gucu yetmezse diliyle ve yine gucu yetmezse 
kalbiyle bunu yapmasi gerekir. Bbylece ummetin 
hepsi, ummet uzerinde gozlemci olur. Her ferdin, 
ybneten veya yonetilen olsun, gucu yettigince ve bu 
konuyu duzenleyen seriat kurallanna uygun olarak, 
iyiligi ihmal eden veya kbtuluk isleyene iyiligi 
emretmesi ve kbtulugu yasaklamasi gerekir. Bu 
day, gbruldugu gibi, her ferdin uzerine gucu 
yettigince vaciptir. Oysa cagdas. siyasi duzenlerden 
bir gogu, muhalefet partilerine hukumetin 
galismasini ve resmi kurumlann i§leyisini 
gbzlemleme firsati vermekle bvunmektedir. 

Bunlar islam dininin guzelliklerinden bazilandir. 
Bu konuyu daha da uzatmak istersek tasjdigi derin 
hikmeti ve saglam yasamayi, sonsuz guzelligi ve 
benzersiz   mukemmelligi   agiklamak   icin   her   bir 
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kuralin ve farzin, her emrin ve yasaklamanm 
uzerinde durmamiz gerekecektir. 

Bu dinin kurallarini inceleyen; onun Allah 
katindan oldugunu, icerisinde §uphe bulunmayan 
gercek ve hicbir sapma bulunmayan hidayet yolu 
oldugunu kesin olarak anlar. 

Allah'a yonelmek ve §eriatina uymak, nebilerin 
ve rasullerin izinden gitmek istiyorsan onunde tevbe 
kapisi aciktir. Rabbin; cokca bagi§layan ve cokca 
merhamet edendir, bagi§lamak icin seni 
cagirmaktadir. 

Tevbe 

Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem §byle 
buyurur: "Her ademoglu gunah i§ler. Gunah 
i§leyenlerin en hayirlisi tevbe edenlerdir."290 insanin 
nefsi zayiftir, iradesi ve kararliligi zayiftir. Gunahinin 
ve hatasinm getirisine katlanamaz. Bu nedenle 
Allah; insana aciyarak yukunu hafifletmi§, onun icin 
tevbe kuralim koymu§tur. Tevbenin ash; Allah'tan 
korkarak ve Allah'm kullan igin hazirladigi odulleri 
umarak, girkinligi nedeniyle gunahi terk etmek, o 

290 imam Ahmed; Musned (3/198), Tirmizi; Sunen, 
Ebvabu Sifati'l Kiyame (4/49), ibni Mace; Sunen, Kitabu'z 
Zuhd (4/491) 
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gunahi isjedigine pi§man olmak ve ona geri 
donmemeye kesin karar vermek, omrun geri kalan 
kismini salih amellerle degerlendirmektir.291 

Gbruldugu gibi tevbe, yalnizca kalple yapilan ve 
Allah ile kul arasmda olan bir ameldir. Higbir zorlugu 
ve mesakkati yoktur. Agirfiillerde sarfedilen gucu de 
gerektirmez. Bilakis yalnizca kalbin eylemidir. 
Gunahi terk etmek ve ona dbnmemektir. Bir §eyden 
kagmmakta onu terk etmek ve rahatlamak vardir.292 

Durumunu agiga vuracak, sirrmi agiklayacak ve 
gugsuzlugunu firsat bilecek bir insanin bnunde 
tevbe etmene gerek yoktur. Tevbe, yalnizca seninle 
Rabbin arasindaki bir yakanstir. O'ndan bagislanma 
ve hidayet dilersin, O da senin tevbeni kabul eder. 
islam'da; atalardan miras kalan birgunah da yoktur, 
bu gunahtan kurtarmasi gereken bir insan da yoktur. 
Bilakis Avusturyali bir Yahudi iken hidayete ererek 
Musluman olan Muhammed Esed'in gordugu gibidir. 
§oyle der: "Kur'an'in higbir yerinde Hiristiyanlikta 
oldugu gibi fidyeye ihtiyag olduguna dair higbir §ey 
bulamadim. islam'da fertle sonu arasmda duran, 
gegmisten miras kalmis ilk gunah yoktur. Qunku 
(Dogrusu insana gahsmasindan baska bir sey 
yoktur.)293 insandan, kendisine tevbe kapilarmin 
agilmasi ve gunahtan kurtulmasi  igin bir kurban 

291 El-Mufredat fi Garibi'l Kur'an (sf. 76) Az bir degisiklikle. 
292 El-Fevaid / ibnu'i Kayyim (sf. 116) 
293 53/en-Necm/39 
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sunmasmi ya da canina kiymasini talep etmez."294 

Bilakis Allah Teala'nin buyurdugu gibi (Higbir 
giinahkar        ba§kasimn        giinah        yiikunii 
yiiklenmez.)295 

Tevbenin buyuk etkileri ve sonuclan vardir. 
Bunlardan bazilanni su sekilde zikredebiliriz: 

1. Kulun; Allah'in, onun hatasmi ortmedeki 
lutfunu ve keremini bilmesidir. §ayet Allah dileseydi, 
gunahinm cezasim hemen verir, kullan arasinda 
onu rezil ederdi. Boylece o, onlarla birlikte rahat bir 
yasam suremezdi. Oysa Allah, hatasmi orterek onu 
yuceltmis ve sefkati ile kusatmistir. Ona gug ve 
kuvvet, nzk ve yiyecek vermistir. 

2. Nefsinin gercek yuzunu, kotulugu gokga 
emreden bir nefis oldugunu bilmesidir. Kendisinden 
kaynaklanan hata, gunah ve kusurun nefsinin 
zayifligina ve haram kilinan sehvetlere 
sabredememesine isaret ettigini; nefsini armdirmak 
ve dogru yola yonlendirmek icin gbz agip 
kapayincaya kadar dahi olsa Allah'tan mustagni 
olamayacagini bilmesidir. 

3. Allah Subhanehu tevbeyi, kulun mutlulugunu 
saglayan en buyuk faktorun kendisiyle elde edilmesi 
igin belirlemistir. Bu faktor, Allah'a siginma ve 
O'ndan yardim dilemedir. Yine onunla; dua ve 
yakans, sevgi, korku ve umit gesitleri elde edilir. 

294 Et-Tarik ile'l islam / Muhammed Esed; sf 140, Az bir 
degisiklikle 
295 53/en-Necm/38 
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Boylece nefis, tevbe ve Allah'a siginma olmadan 
gercekle§meyen ozel bir yakmla§ma ile yaraticisina 
yaklasir. 

4. Allah'in, onun gecmis gunahlanni 
bagislamasidir. Allah Teala soyle buyurur: (O 
kafirlere de ki: Eger bu ise son verirlerse daha 
once yaptiklan bagislanacak.)296 

5. insanin kotuluklerinin, iyiliklere cevrilmesidir. 
Allah Teala soyle buyurur: (Ancak, tevbe ve iman 
edip iyi davramslarda bulunanlar baska; Allah 
onlann kotuliiklerini iyiliklere cevirir. Allah gok 
bagislayicidir, engin merhametsahibidir.)297 

6. insanin, kendi turunden olan insanlara, 
kendilerine yaptiklan kotuluklerde ve hatalannda; 
yaptigi kotuluklerde, hatalarda ve gunahlarda 
Allah'in kendisine davranmasini istedigi gibi 
davranmasidir. Qunku karsilik fiil turundendir. 
insanlara bu guzel davranisla davranmca Rabb 
Teala'dan aynismi gorur. insanlann kdtulugune 
iyilikle kar§ihk verdigi gibi, Allah Subhanehu da 
onun kotuluk ve gunahlanna ihsani ile karsilik verir. 

7. Nefsinin bir cok hatasi ve ayibinm oldugunu 
bilmesidir. Bu da onun, insanlann ayiplanni 
arastirmaktan geri durmasini, baskalannin ayiplanni 
du§unmek yerine kendi nefsini islah ile me§gul 
olmasini gerektirir.298 

296 8/ei-Enfal/38 
297 25/el-Furkan/70 
298 Bkz. Miftahu Dari's Seade (1/358,370) 
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Bu bolumu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e 
gelerek, "Ey Allah'in Rasulu! Hicbir gunah 
birakmadan isledim" diyen bir adamm haberiyle 
noktalamak istiyorum. Rasulullah sallallahu aleyhi 
ve sellem ona ug kere "Allah'tan ba§ka ilah 
olmadigma ve Muhammed'in, Allah'in rasulu 
olduguna sehadet ediyor musun?" diye sorar. 
Adam, "Evet" deyince, "Bu ona karsilik gelir" 
buyurur. Baska bir rivayette de, "Bu, onlann hepsine 
karsilik gelir" buyurur.2" 

Diger bir rivayette ise, Rasulullah sallallahu 
aleyhi ve sellem'e gelerek "Butun gunahlan isleyen 
ama Allah'a hig bir seyi ortak ko§mayan; bu sekilde 
hie gunah birakmadan isleyen bir adam igin tevbe 
var midir?" der. Rasulullah sallallahu aleyhi ve 
sellem, ona "Musluman oldun mu?" buyurur. Adam; 
"Bana gelince; Allah'tan baska ilah olmadigma, 
O'nun tek olduguna ve ortagi bulunmadigina ve 
senin, Allah'in rasulu olduguna sehadet ediyorum" 
der. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem soyie 
buyurur: "Evet (Onun igin tevbe vardir). iyilikleri 
yapar ve kotulukleri terk eder. Boylece Allah onlari 
senin igin tumuyle iyiliklere donusturur." Adam der 

299 Ebu Ya'la; Musned (6/155), Taberani; El-Mu'cemu'l 
Evsat (7/132) ve Es-Sagir (2/201), Ziya; El-Muhtara 
(5/151-152) isnadimn sahih oldugunu belirtir. Heysemi, 
Mecmeu'z Zevaid'de der ki: "Ebu Ya'la, Bezzar bir 
benzerini ve Taberani Es-Sagir ve El- Evsat'ta rivayet 
etti. Ricalleri sikadir." 
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ki: Ihanetlerimi ve ahlaksizliklanmi da mi?" 
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem; "Evet" 
deyince, "Allahu ekber / Allah en buyuktur!" der ve 
gozden kayboluncaya kadar tekbir getirmeye devam 
eder.300 

slam'a Girmeyenin Sonu 

Bu kitapta sana aciklandigi gibi, islam Allah'in 
dinidir. Hak dindir. Butun nebilerin ve rasullerin 
getirdigi dindir. Allah; ona inanana dunya ve ahirette 
buyuk mukafat ayarlami§, onu inkar edeni sjddetli 
azapla tehdit etmistir. 

Allah yaratici ve bu kainatta diledigi gibi 
tasarrufta bulunan mutlak hukumran olduguna gore 
ve sen de ey insan, O'nun yarattiklanndan bir 
yaratik olduguna gore; kainattaki her seyi senin 
hizmetine sundugu, senin igin kurallar belirledigi ve 
onlara uymani istedigine gore; iman edersen, sana 
emrettigine itaat eder ve sana yasakladigini terk 
edersen;  Allah'in  ahirette  sana  vaat  ettigi  kalici 

300 ibni Ebi Asim; El-Ahad ve'l Mesani (5/188), Taberani; 
El-Kebir (7/53 ve 318). Heysemi, Mecmeu'z Zevaid'de 
(1/32) der ki: "Taberani ve Bezzar bir benzerini rivayet 
etti. Bezzar'in ricali, Muhammed b. Harun Ebi Ne§it harig, 
sahihin ricalidir. O da, sikadir. 
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nimeti kazanirsin. Dunyada da sana bagisladigi 
cesitli nimetlerle mutlu olursun. Yaratilmislann akil 
bakimindan en mukemmel ve nefis yonunden en 
annrmis. olanlanna; nebilere, rasullere, salihlere ve 
Allah'a yaklastinlmis. meleklere benzersin. 

§ayet inkar eder ve Rabbine isyan edersen, 
dunyani ve ahiretini ziyana ugratirsin. Dunyada ve 
ahirette, Allah'in nefretine ve azabina ugrarsm. 
Yaratilmislann en cirkinlerine, akil bakimindan en 
eksik ve nefis yonunden en dusuk olanlanna; 
§eytanlara, zalimlere, bozgunculara ve tagutlara 
benzersin ki bu, inkannin genel sonucudur. 

§imdi de sana, inkar etmenin diger bazi 
sonuclanm aynntili olarak aciklayacagim: 

1-  Korku ve giivensizlik: 

Allah, kendine iman edip elcilerine tabi olanlara 
dunya hayatinda ve ahiret hayatinda tarn guvenlik 
vaat etmistir. Allah Teala §6yle buyurur: (iman 
edenler        ve imanlanni        zuliim        ile 
kan§tirmayanlar... i§te giiven onlarmdir ve dogru 
yolu bulanlar da onlardir.)301 Allah, mutlak 
anlamda guvende kilan ve kainati duzenleyip 
gozetendir. Kainatta bulunan her seyin sahibidir. 
imam nedeniyle bir kulu sevince ona guvenlik, huzur 
ve sukunet bagislar. Kisi O'nu inkar edince ise 
huzur ve guvenligi ondan cekip alir. Boylece onun; 

301 6/el-En'am/82 
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ahiretteki sonundan korktugunu, felaketlere ve 
hastaliklara maruz kalmaktan korktugunu, 
dunyadaki gelecegi icin korku duydugunu gorursun. 
iste bu nedenle canlar ve mallar icin guvenlik 
sigortalan kurulmu§tur. Qunku guvenlik yoktur. 
Qunku Allah'a tevekkul yoktur. 

2-  Sikmtili yasam: 

Allah insani yaratmis ve kainattaki her §eyi 
onun hizmetine sunmustur. Her yaratilmisjn nzktan 
ve bmurden nasibini ayirmi§tir. Ku§un nzkini 
bulmak igin yuvasmdan ugtugunu ve onu aldigini, 
daldan dala kondugunu ve en tatli nagmelerle 
§akidigini gorursun. insan da, nzki ve bmru ayrilan 
bu yaratilmi§lardan biridir. Rabbine iman eder ve 
O'nun koydugu kurallar dogrultusunda dosdogru 
yururse Rabbi ona mutluluk ve istikrar bagi§lar. En 
du§uk gegim vasitalanna dahi sahip olmasa bile 
onun i§ini kolaylastinr. §ayet Rabbini inkar eder ve 
buyuklenip O'na ibadetten yuz cevirirse, Rabbi onun 
yasamini sikmtili kilar. Butun rahatlik vasitalanna ve 
her turlu varliga sahip olsalar bile uzuntu ve 
kederleri basina toplar. Fertler icin butun refah 
araclanni garanti eden devletlerde intihar edenlerin 
coklugunu gbrmuyor musun? Yasamdan zevk 
almak icin cikilan cesitli yolculuklan ve e§ya 
turlerindeki israfi gbrmuyor musun? Bu konuda 
israfa sevk eden kalbin imandan yoksun olu§udur. 
Darlik ve sikinti hissetmedir. Bu endiseyi, yeni ve 
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degi§ik bir takim araclarla giderme cabasidir. Allah, 
sbyle buyururken ne dogru s6ylemi§tir: (Her kim de 
benim zikrimden (Kur'an'dan) yuz gevirirse, 
(bilsin ki) ona dar bir gegim vardir ve onu 
Kiyamet gunu kor olarak ha§rederiz.)302 

3. Kendisiyle ve gevresindeki kainatla 
gati§ma iginde ya§ar: 

Qunku nefis tevhid Qzere yaratilmi§tir. Allah 
Teala §6yle buyurur: ((0 halde yiiziinu), Allah'i bir 
taniyarak dine, Allah'm insanlan iizerine 
yaratmi§ oldugu fitratina (dogrult).)303 Vucudu, 
yaraticisina teslim olmu§ ve O'nun duzenine uygun 
hareket etmek istemektedir. Kafir ise onun 
yaratih§ini bozmaktan ba§kasini kabul etmez. Kendi 
se^imine birakilan i§lerde Rabbinin emrine aykin 
ya§ar. Vucudu teslim olsa da, onun secimi 
vucudunun teslimiyetine aykindir. O, cevresindeki 
kainat ile de catisma igindedir. Qunku en buyuk 
gezegeninden en kucuk haseresine kadar bu 
kainatm tamami, Rabbinin kendisi igin belirledigi 
kader uzere hareket eder. Allah Teala sbyle 
buyurur: (Sonra duman halinde bulunan goge 
ybneldi. Ona ve yerkiireye: "isteyerek veya 
istemeyerek buyruguma gelin." dedi. Her ikisi 

30220/Ta-Ha/124 
303 30/er-Rum/30 
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de: "isteyerek geldik" dediler.)304 Daha da otesi 
bu kainat, Allah'a teslimiyetinde kendisine uyani 
sever ve bu konuda kendine ters dusenden 
hoslanmaz. Kafir, Rabbine muhalif ve O'na karsi bir 
konuma oturmustur. Bu nedenle; goklerin, yerin ve 
diger yaratilmislarm ondan nefret etmeleri, 
kufrunden ve inkanndan nefret etmeleri hak olur. 
Allah Teala soyle buyurur: ((Yahudilerle 
Hiristiyanlar) "Rahman, gocuk edindi" dediler. 
Yemin olsun ki, siz gok girkin bir sey soylediniz. 
Az kalsm, soyledikleri sozden gokler gatlayacak, 
yer yanlacak ve daglar pargalanip dagilacakti, O 
Rahman'a gocuk isnat ettiler diye... Halbuki 
Rahman'a gocuk edinmek yarasmaz. Goklerde 
ve yerde bulunan higbir kimse yoktur ki 
(Kiyamet gunii) Rahman'm huzuruna kul olarak 
gikmasm.)305 Allah Subhanehu, Firavun ve askerleri 
hakkinda soyle buyurur: (Gok ve yer onlann 
iizerine aglamadi. Onlara miihlet de verilmedi.)306 

4. Cahil olarak yasar: 

Qunku kufur cahilliktir. Daha da otesi, cehaletin 
en buyugudur. Qunku kafir, Rabbini bilmez. 
Rabbinin yarattigi ve essiz bir sekilde yoktan var 
ettigi bu kainati seyreder, kendi uzerindeki buyuk 

304 41/el-Fussjlet/11 
30519/Meryem/88-93 
306 44/ed-Duhan/29 
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sanati ve yuce yaratilisi gorur, sonra da bu kainati 
yaratani ve kendisini bir araya getireni tanimaz. Bu 
cahilligin en buyugu degil midir? 

5. Kendi nefsine ve etrafmdakilere 
zulmederek ya§ar: 

Qunku kendisini, yaratildigi seyin disinda bir 
amacin hizmetine sunmustur. Rabbine ibadet 
etmemi§, hatta baskasma ibadet etmistir. Zulum, bir 
seyi bulunmasi gereken yere koymamaktir. Hangi 
zulum; ibadeti, ibadete layik olmayana yoneltmekten 
daha buyuk olabilir? Lokman el-Hakim, sirk 
ko§manm girkinligini agiklayarak soyle demistir: 
Hani bir zaman Lokman, ogluna ogut vererek 
demi§ti ki: ("Yavrucugum! Allah'a ortak ko§ma, 
giinkii Allah'a ortak ko§mak (§irk), elbette buyuk 
bir zuliimdur.")307 O, etrafindaki insanlara ve diger 
yaratiklara da zulmetmistir. Qunku, hak sahibine 
hakkini vermez. Kiyamet gunu gelince de, zulmettigi 
her insan veya hayvan, hakkini ondan almasim 
talep eder. 

6. Kendini diinyada, Allah'm ofkesine ve 
nefretine maruz birakir: 

Geciktirilmeden verilmis bir ceza olarak 
felaketlerin  ve  musibetlerin  inmesine  hedef olur. 

30731/Lokman/13 
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Allah celle celaluhu sdyle buyurur: (Sinsice kotii 
tuzaklar kuranlar, Allah'in kendilerini yerin 
dibine geciremeyeceginden, yahut 
bilemeyecekleri bir yerden azabm 
gelmeyeceginden emin mi oldular? Yahut (nzk 
icin) dolasjp dururlarken (Allah'in azabmm) 
kendilerini yakalayivermesinden emin mi 
oldular? Ustelik onlar, azabi engelleyici de 
degillerdir. Yahut da kendilerini azar azar 
yakalayip helak etmesinden emin mi oldular? 
§uphesiz Rabbiniz cok §efkatlidir, gok 
merhametlidir.)308 Ve §dyle buyurur. (0 kufiirde 
direnenlerin kendi sanatlanyla baslarma musibet 
inip duracak, ya da yurtlarmin yakmma konacak. 
Nihayet Allah'in vaadi gelecek. Muhakkak ki, 
Allah vaat ettigi zamani sasirmaz.)309 Ve yine 
§6yle buyurur (Yoksa o ulkelerin halki, kusluk 
vakti eglenirlerken onlara azabimizm 
gelmeyeceginden emin mi idiler?)310 Bu Allah'in 
zikrinden yuz geviren herkesin durumudur. Allah 
Teala geQmi§te yafayan ve Allah'i inkar eden 
milletlerin ugradiklan cezalan bildirerek §6yle 
buyurur: (Nitekim onlardan her birini giinahlan 
sebebiyle sue iistii yakaladik. Kiminin uzerine 
taslar savuran riizgarlar gonderdik, kimini 
korkunc  bir ses yakaladi,  kimini yerin  dibine 

308 16/en-Nahl/45-47 
30913/er-Ra'd/31 
310 7/el-A'raf/98 
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ge?irdik, kimini de suda bogduk. Allah onlara 
zulmetmiyor, asil onlar kendilerine yazik 
ediyorlardi.)311 Aynca etrafinda, Allah'in cezasina 
ugramis insanlann basjna gelen musibetleri 
gorursun. 

7. Onun igin ba§ansizlik ve hiisran 
yazilmasi: 

isjedigi zulum nedeniyle, kalplerin ve ruhlann 
yararlandigi en buyuk nimeti kaybetmistir. Bu; 
Allah'i tanimak, O'na yakararak yalnizligini 
gidermek ve O'nunla huzur bulmaktir. Dunyayi 
kaybetmistir, cunku orada dert ve §a§kinlik dolu bir 
ya§am surer. Kendisi igin topladigi nefsini kaybeder, 
gunku onu yaratildigi amaca uygun kullanmami§tir. 
Dunyada onunla mutlu olmamistir. Qunku bedbaht 
olarak yasamis, bedbaht olarak can vermistir ve 
bedbahtlarla birlikte yeniden diriltilecektir. Allah 
Teala sbyle buyurur (Kimin (sevap) tartilan hafif 
gelirse, i§te onlar da ayetlerimize haksizlik 
etmelerinden otiirii kendilerini ziyana 
sokanlardir.)312 Ailesini kaybetmi§tir; cunku onlarla 
birlikte Allah'i inkar uzere yasami§tir. Onlar da 
kendisi gibi ayni bedbahtligin ve sikintmin igindedir 
ve sonunda da gidecekleri yer cehennemdir. Allah 
Teala   soyle   buyurur:   (Asil   hiisrana   dii§enler, 

311 29/el-Ankebut/40 
312 7/el-A'raf/9 
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Kiyamet giinii kendilerine ve mensuplanna ziyan 
edenlerdir.)313 Kiyamet gunu cehenneme surtilurler 
ve bu ne kbtu bir sondur. Allah Teala §6yle buyurur: 
(Toplaym mahsere o zulmedenleri, eslerini ve 
Allah'tan baska taptiklan seyleri. Toplaym da 
gotiirun onlan sirata (cehennem koprusiine) 
dogru.)314 

8. Rabbini inkar ederek ve O'nun nimetlerine 
karsi nankorliik ederek yasar: 

Allah onu yoktan var etmi§, uzerine butun 
nimetleri yagdirmi§tir. Bu nedenle, nasil olur da 
ba§kasma ibadet eder, ba§kasini dost edinir ve 
ba§kasina §ukreder. Hangi inkar bundan daha 
buyuktur? Hangi nankorliik bundan daha cirkindir? 

9. Ger^ek hayattan mahrum kalir: 

Qunku gercek hayata layik olan insan, Rabbine 
iman edendir. Gayesini bilen, nereye gittigi belli 
olan, yeniden dirilecegine kesin olarak inanan ve bu 
nedenle her hak sahibine hakkini veren, hie hak 
yemeyen ve hicbir yaratilmi§a eziyet vermeyendir. 
Mutluluk icerisinde ya§ar; dunyada ve ahirette, iyi 
hayata ulasir. Allah Teala §6yle buyurur: (Erkek 
olsun, kadm olsun, mumin olarak klm iyi amel 

313 39/ez-Zumer/15 ve 42/e§-$ura/45 
314 37/es-Saffat/22-23 
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islerse muhakkak onu giizel bir hayat ile 
yasatacagiz ve yapmakta olduklan amellerin 
daha glizeliyle mukafatlanni elbette 
verecegiz.)315 Ahirette ise, (Adn cennetlerinde hos 
yerlere koyar. iste biiyiik kurtulus budur.)316 

Bu dunyada hayvanlann ya§adigi gibi ya§ayan; 
Rabbini tammayan, gayesini ve nereye gittigini 
bilmeyen, daha da otesi butlin amaci yeme, igme ve 
uyuma olana gelince, onunla hayvanlar arasinda ne 
fark vardir? Hatta o, onlardan daha da degersizdir. 
Allah celle ve ala §6yle buyurur: (Andolsun ki, 
cinlerden ve insanlardan birgogunu cehennem 
igin yarattik. Onlann kalpleri vardir, fakat onunla 
gergegi anlamazlar. Gozleri vardir, fakat onlarla 
gormezler. Kulaklan vardir, fakat onlarla 
i§itmezler. i§te bunlar hayvanlar gibidirler. Hatta 
daha da a§agidirlar. Bunlar da gafillerin ta 
kendileridir.)317 Ve §6yle buyurur: (Yoksa sen, 
onlann gogunun gergekten soz dinleyecegini 
yahut akillanacagini mi saniyorsun? Gergekte 
onlar hayvanlar gibidir, hatta gidisge daha 
sapiktirlar.)318 

315 

316 

317 

318 

16/en-Nahl/97 
61/es-Saff/12 
7/el-A'raf/179 

25/el-Furkan/44 
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10. Ebedi olarak azapta kalir: 

Qunku kafir bir azaptan digerine dola§ir. 
Eziyetlerini ve musibetlerini tatmi§ olarak dunyadan 
ahirete gbger. Olum meleklerinin kendisine ugradigi 
ilk anda azap melekleri ona hak ettigi azabi 
tattirmak igin olum meleklerinin onune gecer. Allah 
Teala §6yle buyurur: (Melekler, o kafirlerin 
yiizlerine ve sirtlanna vura vura canlanni alirken 
hallerini bir gormeliydin.)319 Sonra ruhu cikip 
kabre konulunca daha §iddetli bir azapla kar§ila§ir. 
Allah Teala, Firavun ailesinin halini bildirerek §byle 
buyurur (Onlar, sabah aksam atese arz olunurlar. 
Kiyamet kopacagi gun de: "Firavun hanedanmi 
azabm en siddetlisine tikin!" (denilecektir).)320 

Sonra da; Kiyamet gunu gelip yaratilmi§lar yeniden 
diriltilince, ameller ortaya konulunca ve kafir, yaptigi 
butun amellerin Allah azze ve celle'nin (O gun 
herkesin amel defteri ortaya konulmustur. 
Gunahkarlann, amel defterlerinden korkarak: 
"Eyvah bize! Bu nasil deftermi§ ki, buyuk kugiik 
higbir sey birakmadan hepsini saymis dokmiis" 
dediklerini goriirsiin.)321 buyurarak haber verdigi 
kitapta toplandigini gbrunce; i§te orada kafir toprak 
olmayi dileyecektir (O gun kisi ellerinin ne takdim 

319 8/el-Enfal/50 
320 40/6afir/el-MQ'min/46 
321 18/el-Kehf/49 
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ettigine bakacak ve kafir diyecek ki:  "Ah  ne 
olaydi, ben bir toprak olaydim.")322 

Bulundugu konumun korkusunun siddetinden 
insan yeryuzunde bulunan her §eye sahip olsa, o 
gunun azabindan kurtulmak icin feda etmek 
isteyecek. Allah Teala §by!e buyurur: (Eger biitiin 
yeryuziindekiler ve bir o kadan da beraber o 
zulmedenlerin olsaydi, Kiyamet giinii azabin 
kotuliigunden kurtulmak i$in onu mutlaka feda 
ederlerdi.)323 Ve §byle buyurur: (Birbirlerine 
gosterilirler. Su$lu o guniin azabindan 
kurtulmak igin fidye vermek ister; ogullarim, 
e§ini ve karde§inl, kendisini barmdiran, iginde 
yeti§tigi turn ailesini, ve yeryuzunde 
bulunanlann hepsini ki, tek kendini 
kurtarabilsin.)324 

Qunku o yurt; temenni etme yurdu degil, 
yapilanin kar§iligini alma yurdudur. insan mutlaka 
yaptiginin kar§iligini; iyi ise iyi, kotu ise kbtu 
alacaktir. Kafirin ahirette karsjla§acagi en kbtu §ey 
cehennem azabidir. Allah, yaptiklan islerin vebalini 
tatmalan igin cehennem ehline cesitli azaplar 
belirlemistir. Allah Teala sbyle buyurur: (i§te bu, 
suglulann yalanladigi cehennemdir. Onunla 
kaynar su arasinda dola§irlar.)325 Ve cehennem 

322 78/en-Nebe/40 
323 39/ez-Zumer/47 
324 70/el-Mearic/11-14 
325 55/er-Rahman/43-44 
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ehlinin igecegini ve giyecegini bildirerek soyle 
buyurur: (inkar edenler igin ate§ten elbiseleri 
bigilmistir. Ba§lanmn ustiinden kaynar su 
dokiilur. Bununla karinlanndaki ve derileri 
eritilir. Bir de bunlara demirden kamgilar 
vardir.)326 

Sonsoz 

Ey insan! Tamamen bir hictin. Allah Teala §6yle 
buyurur: (O insan, daha once higbir §ey degilken 
kendisini yoktan var ettigimizi hatirlamaz mi?)327 

Sonra Allah seni bir damladan yaratti. Seni isitir ve 
gbrur yapti. Allah Teala §dyle buyurur: (Gergekten 
insan iizerine zamandan oyle bir muddet geldi ki 
o zaman o, anilmaya deger bir sey degildi. 
Dogrusu biz insam, imtihan etmek igin karisik 
bir nutfeden (erkek ve kadm sulanndan) yarattik 
da onu i§itici, goriicii yaptik.)328 Sonra 
gugsuzlukten adim adim gucluluge gegtin. 

Sonunda yine bir ba§ka gugsuzluge 
donduruleceksin. Allah Teala §6yle buyurur: (Allah 

326 22/el-Hacc/19-21 
327 19/Meryem/67 
32876/el-insan/1-2 
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O'dur ki, sizi giigsiiz olarak yaratir, sonra 
gugsiizliigun arkasmdan kuvvet verir. Sonra 
kuvvetin arkasmdan yine gu$siizluge ve 
ihtiyarliga getirir. O diledigini yaratir. Ve O, her 
seyi bilir, her seye giicii yeter.)329 Ve suphesiz 
son ise olumdur. Sen bu asamalarda bir 
gugsuzlukten digerine gecerken guc, kuvvet ve 
besin gibi Allah'in verdigi nimetlerden yardim 
almadan ne kendinden zaran uzaklastirabilirsin, ne 
de kendine fayda saglayabilirsin. Sen, yaratilisin 
geregi fakir ve muhtacsin. Hayatmm devami igin 
ihtiyacin olan ve elinin altmda bulunmayan ne cok 
sey var! Bazen ona ulasirsm, bazen de 
ulasamazsin. Sana yarar saglayan ve sahip olmak 
istedigin bir gok sey var ki; bazen elde edersin, 
bazen de edemezsin. 

Sana zarar veren, umitlerini yikan, cabalanni 
bosa gikaran, sana sikintilar ve felaketler getiren ve 
kendinden uzaklastirmak istedigin bir cok sey var ki, 
bazen uzaklastinrsin, bazen de 
uzaklastiramazsin... Allah Teala, (Ey insanlar! Siz 
Allah'a muhtagsmiz. Allah ise zengin ve her 
hamde layiktir.)330 buyururken Allah'a ihtiyacini ve 
yoksullugunu hissetmiyor musun? Qiplak gozle 
gorulmeyen kugucuk bir virus sana musallat olur da 
seni hasta dusurur. Onu kendinden 
uzaklastiramazsin ve seni tedavi etmesi icin, kendin 

329 30/er-Rum/54 
33035/el-Fatir/15 
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gibi gugsuz bir insana gidersin. Bazen verilen ilag 
dogru olur. Bazen de doktor garesiz kahr; hasta da, 
doktor da ne yapacagini bilemez. 

Ne kadar da gugsuzsun, ey ademoglu! Sinek 
bile senden bir §ey alsa, onu tekrar ondan geri 
alamazsin. Allah ne dogru buyurur: (Ey insanlar! 
Bir misal verilmektedir, simdi ona iyi kulak verin: 
Sizin Allah'i birakip taptiklanniz bir araya 
gelseler, bir sinek bile yaratamayacaklardir. 
Sinek onlardan bir sey kapsa onu kurtaramazlar. 
isteyen de, istenen de acizdir.)331 Sinegin aldigini 
dahi kurtaramazken, kendi isjnden neye sahipsin? 
"Yonetimin, Allah'm elinde ve nefsin O'nun elindedir. 
Kalbin, Rahman'in parmaklanndan iki parmagin 
arasindadir, diledigi gibi onu cevirir. Hayatin ve 
olumun O'nun elindedir. Mutlulugun ve mutsuzlugun 
O'nun elindedir. Hareketin, sukunetin ve sbzlerin 
Allah'm izni ve dilemesiyledir. Ancak O'nun izniyle 
hareket eder ve ancak O'nun dilemesiyle yaparsin. 
Seni kendi nefsine biraksa acizlige, gugsuzluge, 
ihmale, gunaha ve hataya birakmi§ olur. Senin igin, 
goz acip kapaymcaya kadar O'ndan mustagni 
olmak yoktur. Bilakis sen, nefes alip verdikge, gizli 
ve asikar hallerinde O'na muhtagsin. Ozerine, 
nimetler yagdinr ve sen O'na, her ybnden sjddetle 
ihtiyag duydugun halde, gunahlar ve kufurle kbtu 

331 22/el-Hacc/73 
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karsihk verirsin. O'na ddndurulecegin ve O'nun 
onunde duracagin halde O'nu tamamen unuttun!"332 

Ey insan!.. Gucsuzlugune ve gunahlannin 
sonucuna katlanmaktan aciz olusuna bakarak 
(Allah, (agir yukumluliikleri) sizden hafifletmek 
istiyor. Qiinkii insan sabir ve tahammul 
bakimmdan zayif yaratilmistir.)333 Allah; rasuller 
gonderdi, kitaplar indirdi ve kurallar belirledi. Dogru 
yolu dnune koydu. Aciklamalar ve hiiccetler, sahitler 
ve deliller koydu. Hatta her seyde senin igin; 
birligine, rabligine ve ilahligma i§aret eden bir ayet 
yaratti. Sen ise hakki batilla uzakla§tinyorsun. 
Allah'm di§inda §eytani dost ediniyorsun ve haksiz 
yere tartisiyorsun. (insan, her §eyden 90k 
miicadelecidir.)334 icerisinde donup durdugun 
Allah'm nimetleri sana baslangicini ve sonunu 
unutturdu! Bir damla sudan yaratildigim, sonunun 
bir cukur olacagini ve blumden sonra cennete ya da 
cehenneme gidecegini hatirlamiyor musun? Allah 
Teala sbyle buyurur: (insan, kendisini bir damla 
sudan yarattigimizi gormedi mi de, simdi apagik 
bir hasim kesildi? Yaratilisini unutarak bize bir 
de misal getirmeye kalki§ti: "Kim diriltecekmi§ o 
giirumiis kemikleri?" dedi. De ki: "Onlan ilk defa 

332 ibnu'l Kayyim'in, "el-Fevaid" isimli eserinden ozetle. 
(sf.56) 
3334/en-Nisa/28 
334 18/el-Kehf/54 
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yaratan diriltecek ve o her yaratmayi bilir.")335 Ve 
§6yle buyurur: (Ey insan! Seni yaratip seni 
duzgun ve dengeli kilan, seni istedigi bir §ekilde 
birle§tiren, ihsani bol Rabbine karsi seni aldatan 
nedir?)336 

Ey insan!.. Fakirlikten kurtanp zenginlestirmesi, 
hastaliktan kurtanp sjfa vermesi, sikintini gidermesi, 
gunahim bagislamasi, darliktan kurtarmasi, zulme 
ugradiginda sana yardim etmesi, saskinliga 
dustugunde ve saptiginda seni dogruya 
yonlendirmesi, bilmedigini ogretmesi, korktugunda 
seni guvende kilmasi, gugsuz halinde sana acimasi, 
du§manlanni senden uzaklastirmasi ve sana nzkini 
vermesi igin Ailah'm huzurunda dump yalvarmanin 
lezzetinden nigin kendini mahrum ediyorsun?337 

Ey insan! Din nimetinden sonra, Allah'in insana 
bagisladigi en buyuk nimet akil nimetidir. Oyle ki 
onunla kendisine yarar verecek ve kendisine zarar 
verecek seyieri ayirsin. Allah'in emir ve yasaklanni 
anlasin. En buyuk gayeyi, bir tek olan ve ortagi 
bulunmayan Allah'a kullugu bilsin. Allah Teala soyle 
buyurur: (Sizde nimet namma ne varsa hep 
Allah'dandir. Sonra size sikmti dokununca 
Allah'a feryat edersiniz. Sonra Allah bu sikmtiyi 
sizden  kaldirdigi zaman,  bir de bakarsmiz ki, 

335 36/Ya-Sin/77-79 
336 82/el-infitar/6-8 
337 Bkz. Miftahu Dari's Seade (1/251' 
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iginizden bir topluluk, hemen Rablerine ortak 
ko§arlar.)338 

Ey insan!.. Akilli insan degerli isleri sever ve 
asagihk islerden hoslanmaz. Peygamberler ve 
salihler gibi her degerli ve salih insani rehber 
edinmek ister. Onlara katilmak igin caba gosterir. 
Bunun yolu, Allah Subhanehu'nun su kavliyle 
kendisine yonlendirdigi seydir: (Gergekten Allah'i 
seviyorsaniz bana uyun ki, Allah da sizi sevsin 
ve su^larimzi bagi§lasm. Qunku Allah 90k 
esirgeyici ve bagi§layicidir.)339 Bunu yerine 
getirince Allah Teala soyle buyurur: (Kim Allah'a ve 
Peygambere itaat ederse i§te onlar, Allah'in 
kendilerine nimet verdigi peygamberlerle, 
siddiklarla, §ehitlerle, iyilerle birliktedir. Bunlar 
ne guzel arkada§tir!)340 

Ey insan!.. Sana, nefsinle bas basa kalmayi 
dgutlerim. Sonra sana gelen hakki incelersin. 
Delillerine bakar ve uzerinde dusunursun. $ayet onu 
hak bulursan ona tabi ol! Adet ve geleneklerin esiri 
olma! Bil ki; nefsin senin igin yasitlanndan, 
arkadaslanndan ve dedelerinin mirasindan daha 
degerlidir. Allah, kafirlere bunu ogutlemis ve onlan 
buna tesvik etmistir. Allah Subhanehu soyle 
buyurur: (Size sadece bir tek nasihat edecegim. 
§6yle ki: Allah igin ikiser, iiger ve teker teker 

338 16/en-Nahl/53-54 
339 3/AI-i imran/31 
340 4/en-Nisa/69 
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kalkarsimz, sonra da iyi dusuniirsuniiz." 
Arkadasimzda (peygamberde) delilikten eser 
yoktur. O, yalniz siddetli bir azabm onunde, sizi 
sakmdiracak bir peygamberdir.)341 

Ey insan!.. Musluman oldugunda higbir §ey 
kaybetmeyeceksin. Allah Teala soyle buyurur: 
(Bunlar, Allah'a ve ahiret gunune iman etselerdi 
ve Allah'm verdigi nziktan gosterissiz 
harcasalardi kendilerine ne zarar gelirdi? Allah 
onlarin soz ve Islerini 50k iyi bilendir.)342 ibni 
Kesir rahimehullah sbyle der: "§ayet Allah'a iman 
edip ovulen yola koyulsalardi, guzel bir sekilde 
ibadet eden igin ahirette vaat edileni umarak Allah'a 
iman etselerdi, Allah'm kendilerine verdigi nziktan 
bir kismini, Allah'm sevdigi ve razi oldugu yonlerde 
infak etselerdi onlara ne zarar verirdi? O, onlann 
duzgun ve bozuk niyetlerini bilendir. Onlarin 
arasmdan basanya layik olanlan bilendir. Onu 
basanli kilar ve ona ilham eder. Ona, onunla 
kendisinden razi olacagi salih ameli nasip eder. 
Yuce ve ilahi huzurundan kovulmayi ve terk 
edilmeyi hak edeni de bilendir. O'nun kapisindan 
kovulan dunya ve ahirette ziyana ugramis. ve 
kaybetmistir."343 Musluman olman, Allah'm sana 
helal kildigi higbir seyi yapmana veya almana engel 
degildir. Bilakis Allah, dunyani duzelten ve malini, 

341 34/es'-Sebe/46 
3424/en-Nisa/39 
343 Tefsiru'l Kur'an-i'l Azim (1/497) Az bir degisiklikle. 



196 Dr. Muhammed b. Abdullah es-Suheym 

makamini ve serefini artiran bir fiil bile olsa Allah'in 
nzasini dileyerek yaptigin her fiil igin seni 
mukafatlandinr. Daha da otesi, Allah igin harami 
birakip helal ile yetinmeye niyet ettiginde, yaptigin 
mubah i§lerde bile senin igin bir mukafat vardir. 
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem soyle buyurur: 
"Sizden birinin cinsel iliskiye girmesinde dahi bir 
sadaka vardir." Derler ki: "Ey Allah'in Rasulu! 
Bizden biri sehvetini gidermeye gelir de ona ecir mi 
olur?" §6yle buyurur: "Ne dersiniz; onu haramda 
giderseydi uzerine bir gunah olur muydu? Ayni 
§ekilde onu helalde giderince onun igin bir ecir 
olur."344 

Ey insan! Allah'in elgileri hakki getirdi ve 
Allah'in istegini iletti. Bu hayatta basiret uzere 
yurumek ve ahirette kazananlardan olmak igin 
insanin, Allah'in §eriatini bilmeye ihtiyaci vardir. 
Allah Teala §6yle buyurur: (Ey insanlar, Rasul 
size, Rabbi'nizden hakki (gergegi) getirdi. Kendi 
yararmiza olarak ona inamn. Eger inkar 
ederseniz, bilin ki goklerde ve yerde olanlarm 
hepsi Allah'indir. Allah bilendir, hikmet 
sahibidir.)345 Ve §6yle buyurur: (De ki: "Ey 
insanlar! iste size Rabbinizden hak geldi. Artik 
kirn hidayeti kabul ederse kendi cam igin kabul 
etmis olur. Kim sapikhk ederse kendi zaranna 

344 Muslim; Kitabu'z Zekat, Hadis no:1006 
3454/en-Nisa/170 
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sapiklik etmis olur. Ve ben sizin Cizerinize vekil 
degilim.")346 

Ey insan! Musluman olursan, ancak kendine 
fayda vereceksin. inkar edersen de, ancak kendine 
zarar vereceksin. §uphesiz Allah, kullanndan 
mustagnidir. isyan edenlerin isyani O'na zarar 
vermez. itaat edenlerin itaati de O'na fayda vermez. 
O'na ancak O'nun bilgisi dahilinde isyan edilir ve 
ancak izni ile ona itaat edilir. Nebisi sallallahu aieyhi 
ve sellem'in bildirdigi gibi, Allah Teala soyle buyurur: 
"Ey kullarim! Ben nefsime zulmu haram ettim, onu 
sizin aranizda da haram kildim. Oyleyse birbirinize 
zulmetmeyin. Ey kullarim! Hidayet verdiklerim 
disinda hepiniz dogru yoldan sapmislarsiniz. 
Oyleyse benden hidayet isteyin de size hidayet 
vereyim! Ey kullarim! Benim yedirdiklerim haric, 
hepiniz aglarsiniz. Oyleyse benden yiyecek isteyin 
de size yiyecek vereyim! Ey kullarim! Benim 
giydirdiklerim haric hepiniz ciplaklarsiniz! Oyleyse 
benden giyinme talep edin de sizleri giydireyim! Ey 
kullarim! Sizler gece ve gunduz hata isliyorsunuz. 
Ben ise butun gunahlan affederim. Oyleyse benden 
bagislanma talep edin de sizleri bagislayayim. Ey 
kullarim! Bana zarar verme mevkiine ulasamazsmiz 
ki bana zarar veresiniz! Bana fayda saglama 
mertebesine de ulasamazsmiz ki bana menfaat 
saglayasmiz. Ey kullarim! §ayet sizlerin oncekileri, 
sonrakileri;   insi  olanlan,   cinni   olanlan   hepsi   de 

34610/Yunus/108 
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sizden en muttaki bir insanin kalbi uzere olsaydiniz, 
bu benim mulkumde hie bir seyi zerre miktar 
artirmazdi. Ey kullanm! Eger sizin oncekileriniz ve 
sonrakileriniz, insi olanlanniz, cinni olanlanniz 
sizden en facir bir kimsenin kalbi uzere olsaydiniz, 
bu benim mulkumden zerre kadar bir sey 
eksiltmezdi. Ey kullanm! Eger sizlerin oncekileri ve 
sonrakileri, insi olanlan, cinni olanlan bir dijzlukte 
toplanip bana talepte bulunsaydiniz, ben de her 
insana istedigini verseydim bu, benim katimda 
olandan, ignenin denize batinldigi zaman denizde 
olusturdugu eksilme kadar bir noksanlik ancak 
meydana getirirdi. Ey kullanm! Bunlar sizin 
amelleriniz, onlan sizin icin sayiyorum. Sonra 
bunlann karsiligim size verecegim. Oyleyse sizden 
kirn bir hayirla karsilasirsa Allah'a hamd etsin. Kim 
de hayir degil de baska bir sey bulursa, kendinden 
baskasini kinamasin."347 

Alemlerin Rabbi Allah'a hamdolsun. Nebilerin 
ve rasullerin en degerlisi, Nebimiz Muhammed'e; 
ailesine ve turn ashabina salat ve selam olsun. 

347 Muslim; Kitabu'l Birr ve's Sila, Babu Tahrimi'z Zulm, 
Hadis no: 2577 
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